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HABEMUS SCIENTIAM MILITAREM!

Meil on sõjateadus! Sellise rõõmsa sõnumiga võib alustada järjekorras 
juba kolmanda Sõjateadlase toimetajaveergu. 2016. aasta alguses ilmunud 
esimese numbri saatesõnas tuli nentida, et kuigi Kaitseväe Ühendatud Õppe-
asu tused on de facto juba kujunenud üheks Eesti sõjateaduse keskuseks, „ei 
leia Eestis kehtivate teadusvaldkondade klassifi kaatorite hulgast ikka veel 
 sõjateadust“. Toonane saatesõna lõppes lootusrikka sooviga, „et peagi võime 
olla tunnistajaks uue iseseisva teadusdistsipliini, sõjateaduse sünnile.“ Oli see 
nüüd isetäituv ennustus või mitte, igatahes jõustus 30. juulil 2016 haridus- 
ja teadus ministri määrus, millega lisandus Eesti teadus- ja arendustegevuse 
valdkondade hulka iseseisva teadusvaldkonnana sõjateadus- ja tehno loogia 
(Military Science and Technology), mis kuulub Eesti Teadusinfosüsteemi 
klassifi katsiooni järgi „loodusteaduste ja tehnika“ ülemvaldkonna alla.

Kui me vormilt ja sisult uuenenud KVÜÕA toimetised Sõjatead-
laseks nimetasime, võisime tagasi vaadates tõdeda, et olime jõudnud ühes 
pikemas arenguprotsessis uude etappi. Ladina kõnekäänd ütleb, et nomen est 
omen – nimi on märk või tänapäevasemalt väljendudes programm. Sõjatea-
duse ametlik kasutuselevõtt on kahtlemata programmilise tähendusega nii 
KVÜÕA, kaitseväe kui ka kogu Eesti teadusmaailma jaoks. Loodetavasti 
saab sellest sündmusest Eesti sõjanduskultuuri verstapost, mida järeltulevad 
põlvkonnad oskavad vääriliselt hinnata. Selle protsessi eestvedajatele, enne-
kõike KVÜÕA juhtkonnale, õppejõududele ja teaduritele, on see kahtlemata 
suur tunnustus senitehtud töö eest ning võimalus end Eesti ja rahvusvahelises 
teadusmaailmas senisest paremini positsioneerida. Samas on see tõsine välja-
kutse, et tagada sõjateadusliku teadus- ja arendustegevuse kvaliteet. Kaitse-
väe peastaabi ülem kolonel Martin Herem, kes juhtis neil murrangulistel 
aastatel KVÜÕAd, on ajakirjale Sõdur antud intervjuus öelnud: „Se e [sõja-
teadus] on nüüd ametlikult olemas ja meie lõpetajad peaksid edaspidi saama 
diplomi sõjateaduses. Mina olin vaid suunaandja, aga KVÜÕA inimesed 
olid need, kes saavutasid sõjateaduse ametliku tunnustamise. See võimaldab 
edaspidi teiste valdkondade teadlasi palju paremini kaasata meie õppetöös ja 
rakendusteaduslikes uuringutes. Ühtlasi võimaldab see teadlastel esindada 
meil tehtud teadustööd rahvusvahelisel areenil. See peaks julgustama tead-
lasi, nii sõjaväelasi kui ka tsiviilisikuid, sõjapidamist teaduslikult uurima.“1

1  Herem. M. 2016. Rohkem enesekindlat mõõdukust. – Sõdur, 4 (91), lk 9.
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8 ANDRES SAUMETS

Iga teadusdistsipliin, nende hulgas ka sõjateadus, vajab olemasolevate 
teadmiste korrastamiseks ja uute teadmiste metoodiliseks otsimiseks ja 
dokumenteerimiseks teaduspublikatsioonide vormis väljundit. Riigikaitse-
lise kõrgkoolina tuleb Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustel oma igapäevast 
õppe-, teadus- ja arendustööd teadlikult lõimida. Kaitsevägi ja Kaitseliit on 
tervikuna õppivad organisatsioonid. Selleks, et teaduspõhisus saaks toimida 
ja vilja kanda, tuleb taseme- ja täiendusõppes õppijate ning igapäevaselt oma 
kutseoskusi arendavate tegev- ja reservväelasteni tuua uusi uurimistulemusi 
ja erialaseid metodoloogilisi ülevaateid nii meilt kui ka mujalt (sh ingliskeel-
sete ja tõlkeartiklite vahendusel), mis avardavad sõjateaduslikku mõtlemist 
ja hõlbustavad teadmiste rakendamist igapäevases kutsetöös. Sõjaväeliste 
juhtide arendamise puhul on oluline, et head mõtted ja uued probleemi-
püstitused, aga ka analüüsivad tagasivaated minevikupärandisse ning edasi-
viivad järeldused, mida tehakse näiteks erialaste diskussioonide, rakenduslike 
uurimisprojektide või sõjateaduslike lõpu-, magistri- ja doktoritööde raames, 
leiaksid esmalt sobiva akadeemilise vormi ja väljundi ning seejärel riigikaitse 
kontekstis laiapõhjalise rakendusliku väärtuse. Sõjateaduslik mõte ja sõna 
peavad levima ja vilja kandma. See on Sõjateadlase ja teiste KVÜÕA teadus-
publikatsioonide esmane missioon. Sõjateadlase esimese numbri saate sõnas 
tsiteerisin üht Eesti tähtsamat sõjandusliku mõtte arendajat, kindralleitnant 
Nikolai Reeki, kes 1936. aastal kutsus üles elustama Eesti sõjalist mõtlemist 
algupärase emakeelse sõjakirjanduse abil. Sellest üleskutsest johtub ka Sõja-
teadlase teine oluline missioon – edendada emakeelset sõjanduslikku mõtle-
mist ja oskuskeelt. Algupärane sõjateadus ja -kirjandus saab areneda vaid koos 
eesti sõjanduskeelega. Eestlastena oleme (veel) uhked, et saame oma lastele 
pakkuda emakeelset ülikooliharidust. Meie ohvitserid omandavad esimese ja 
teise astme sõjaväelise kõrghariduse eesti keeles, mis on märgilise tähendu-
sega, sest kaitseväelastena on nad tõotanud ustavust Eesti riigile ja põhisea-
duslikule korrale, mille ülesanne on muu hulgas kaitsta eesti keele ja kul-
tuuri säilimist. Teadusajakirjade puhul on kiusatus ja lausa ühiskondlik surve 
üllitada neid üksnes inglise keeles. Toimetajana on mul hea meel, et saame 
eestikeelsete sõjateaduslike tekstide avaldamisega anda oma tagasihoidliku 
panuse põhiseaduse mõttes, toetades eesti keele ja kultuuri, sh eestikeelse 
sõjanduskultuuri säilimist ja arendamist. Kolonel Martin Herem, kes on ka 
Sõjateadlase nõuandva kogu esimees, on tõdenud: „Kui meil on olemas eesti-
keelne oskussõnavara ja terminoloogia, siis loob see võimaluse arendada Eesti 
sõjanduskultuuri ja selle põhjal on palju kergem toimetada ka reservväega.“2

2  Herem. M. 2016. Rohkem enesekindlat mõõdukust. – Sõdur, 4/2016, lk 9.

Andres Saumets
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Sõjateaduse nimetamisega iseseisvaks teadus- ja arendusvaldkonnaks 
kaasnevad uued väljakutsed nii kaitseväele kui ka teadlaskonnale. Mõtted 
peavad muutuma tegudeks, mõisted tuleb täita asjakohase ja rakendatava 
sisuga. Ilmselt ei ole olemas sõjateaduse üheselt mõistetavat ja üldkehtivat 
määratlust, nagu me näiteks võiksime defi neerida kassi. Pigem on oluline 
küsida, milleks meil on kassi vaja: kas hiirte püüdmiseks, lindude peleta-
miseks või hoopis seltsiliseks? Kolonel Martin Herem on defi neerinud sõja-
teadust kui „teadust, mis uurib seda, kuidas võimalikult väheste  ressurssidega 
hävitada vastase ressursse ning saavutada seeläbi oma riigile soodsamad 
tingimused eksisteerimiseks ja tegutsemiseks sõjaliste või mittesõjaliste 
vahenditega.“3 Sõjateaduse eesmärgistatus on selle teadusvaldkonnaga 
tegele misel kahtlemata üks võtmeküsimusi. Seepärast vahendame käes-
olevas numbris tõlkeartikli näol Austria sõjanduseksperdi kolonel Andreas 
 Thal hammeri mõtteid, kes on uurinud militaar- või sõjateaduse mõistet ja 
objekti, kaasates võrdlusse teiste riikide praktikat. Thalhammer on sõnas-
tanud tabavalt sõjateaduse kolm keskset elementi: 1) relvajõudude kasuta-
mise ja sõjapidamise teaduslik uurimine ning uurimistulemuste teaduslik 
publitseerimine; 2) teaduspõhine õppetöö; 3) sobiv institutsionaalne  raamistik 
ehk sõjaväelised kõrgkoolid, uurimisasutused ja teadusajakirjad. Seda kõike 
püüab KVÜÕA kui arenev sõjateaduse keskus pakkuda nii kaitseväele kui 
ka ühiskonnale.

Tagasiside ajakirjas toimunud muutustele on olnud igati positiivne 
nii kaitseväes kui ka väljaspool seda. Sõjateadlane on ju nii kaudses kui 
otseses mõttes osalenud sõjateaduse kui iseseisva teadusvaldkonna sünni 
ettevalmista mise juures. Sõjateadlane on eelretsenseeritava sõjateadusliku 
ajakirjana võimalus teadus- ja arendustegevusele, mida tehakse kaitseväes 
üldise võimearenduse raames. KVÜÕA, sh rakendusuuringute keskuse eest-
vedamisel on suudetud viimaste aastatega saavutada kaitseväe teadus- ja 
arendustegevuse valdkonnas silmnähtav muutus üldises suhtumises ja mõtle-
mises. Teaduspõhisus on muutunud normiks meie sõjaväelises hariduses 
ning koos võimearenduses tehtavate edusammudega juurdub see jõudsalt ka 
teistes valdkondades, olgu selleks siis laiapõhjalise riigikaitse strateegiad ja 
julgeolekupoliitika, ressursihaldus või muu oluline valdkond. Sõjateadlane 
püüab oma artiklitega teaduspõhist võimearendust igati toetada.

3  Herem, M. 2013. Eesti rahvusliku sõjalise hariduse mõte. – Sõdur, 5/2013, lk 19.
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Kuigi esmapilgul näib ajakirja potentsiaalne lugejaskond olevat üsna 
homogeenne, on lugejatel siiski omad huvid ja eelistused. Sõjateadlane ei 
konkureeri näiteks kodumaise kvaliteetse sõjandusajakirjaga Sõdur. Teadus-, 
sh sõjateaduslike ajakirjade lugejaskond on üldjuhul alati väiksem kui 
populaar teaduslikel ajakirjadel, mis aga ei tähenda, et see lugejaskond ei 
võiks Eestis olulisel määral kattuda. Loodan, et Sõduri juurest viib sõjandus-
huvilise lugeja tee varem või hiljem ka Sõjateadlase juurde. Kui Sõjateadlane 
suudab pakkuda oma numbris kasvõi ühe uusi impulsse ja värsket mõtlemis-
ainet pakkuva artikli igale lugejale, olgu selleks siis üksuse ülem ja tema 
alluvad, õppejõud ja õppurid, kaitseliitlased ja reservväelased, aga ka teiste 
teadusvaldkondade spetsialistid ja laiem sõjandushuviliste ring, ning teeb 
seda ladusas ja terminoloogiliselt täpses eesti oskuskeeles, on ajakiri oma 
esmase eesmärgi täitnud.

Käesolevas numbris leiate mitmeid juhtimisalaseid artikleid, mis kajas-
tavad KVÜÕA kui sõjaväelist juhtimist õpetava ja uuriva õppeasutuse 
põhiülesande täitmist. Sel korral on mitmes artiklis keskendutud üles-
andekeskse juhtimise mõiste eri tahkude avamisele. Kolonel Aarne Ermus 
arutleb ülesandekeskse juhtimise olemuse ja terminikasutuse üle, kolonel    
dr Detlef-Holger Müller annab esseistlikus vormis kompaktse ülevaate üles-
andekeskse juhtimise kujunemisest ja kesksetest põhimõtetest ning eduka 
rakendamise eeldustest. Kapten Argo Sibul, Kersti Kõiv ja major Eero Aija 
on empiirilise uurimuse abil avanud Balti pataljoni näitel ülesandekeskse 
juhtimise rakendamise eri võimalusi. KVÜÕA kui õppiva organisatsiooni 
õppimisvõime parendamise võimalustest kirjutavad kapten Rainek Kuura, 
dr Reelika Suviste ja dr Svetlana Ganina. Bundeswehri, Saksa relvajõudude 
keskse juhtimiskontseptsiooni (Innere Führung) kujunemisloo ja eetilised 
tagamaad avab professor Angelika Dörfl er-Dierken Bundeswehri sõja-
ajaloo ja sotsiaalteaduste keskusest. Tema kolleeg dr Heiko Biehl arutleb 
Saksamaal viljeletava militaarsotsioloogia probleemide ja võimaluste üle. 
Oma panuse kodumaisesse militaarsotsioloogiasse annab kaitseministeeriumi 
nõunik Andres Siplane, kes analüüsib tegevteenistusest lahkunud veteranide 
toimetulekut tööturul. Kuna võimearenduse üheks aspektiks on teadlikkuse 
arendamine rahvusvahelist julgeolekukeskkonda mõjutavatest ohtudest, on 
dr Vladimir Sazonov ja dr Holger Mölder vaatluse alla võtnud islamistliku 
Daeshi liikumise, mis on üks suuremaid julgeolekualaseid ohte Lähis-Idas. 
Selles numbris on tähelepanu pööratud ka teistes riikides militaar- või sõja-
teaduse kui iseseisva teadusdistsipliini ja selle rakendamise teemal toimuvale 
diskussioonile, mida sel korral esindab oma võrdleva uurimusega kolonel 
Andreas Thalhammer Austria Riigikaitseakadeemiast. Numbri lõpetab 
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 isikupärane ja õpetlik tagasivaade taasiseseisvunud Eesti sõjaväelise hariduse 
algusaastatesse. Oma mälestused Eesti Sisekaitse Akadeemia juures tööd 
alustanud kaitsekolledži esimestest aastatest (1992–1994) on kirja pannud 
selle õppeasutuse asutaja ja esimene juht dr Endel Hirvlaane.

Häid lugemiselamusi ja värskeid sõjateaduslikke mõtteid soovides

Andres Saumets
peatoimetaja



ÜLESANDEKESKNE JUHTIMINE – 
KAS JUHTIMISSTIIL VÕI MIDAGI ENAMAT?

Aarne Ermus

1. Sissejuhatus

Ülesandekeskne juhtimine (ÜKJ) pole Kaitseväe ohvitserkonna jaoks uus 
mõiste. Erinevatel juhtimistasanditel on ÜKJ-i rakendamise vajalikkusest 
räägitud viimased 10–15 aastat. Alates 2011. aastast on ülesande- ja inimese-
kesksusest ning väärtuspõhisusest saanud sõjaväelise juhtimise mõtestamisel 
uued olulised märksõnad. ÜKJ-i on teadvustatud ja tunnustatud kui Kaitseväe 
juhtimiskontseptsiooni võimalikku uut aluspõhimõtet. Seda algupäralt Preisi 
armee kontseptsioonist (Auftragstaktik) tulenevat fenomeni on nüüdisajal 
mission command’i nimetuse all kohandatud erineva eduga oma armee tar-
beks näiteks Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis, Hollandis, Norras, 
Iisraelis ja teistes riikides. ÜKJ-i kontseptsioon on juhtimisstiilina ära märgi-
tud ka erinevates NATO juhisdokumentides1. 

ÜKJ-i juurutamine Kaitseväe juhtimispraktikas on tänapäevani piirdu-
nud pigem teema tutvustamisega ohvitseride õppes, termini ära märki misega 
Kaitseväe personalipoliitika dokumendis2 ning üksikute entusiastide katse-
tustega. Kuigi Kaitseväes on juba praeguseks olemas küllalt ohvitsere, kes on 
kuulnud sõnapaari ülesandekeskne juhtimine, ei saa väita, et organisatsioonis 
oleks ÜKJ-ist olemas ühtne ja sügavam arusaam. Seda tõendavad ka 2016. 

1  AJP-01 (D). Allied Joint Doctrine 2010. North Atlantic Treaty Organization NATO Stand-
ardization Agency (NSA), p. 6–3. 
http://nso.nato.int/nso/nsdd/APdetails.html?APNo=1329&LA=EN (09.11.2016). AJP-3.2. 
2016. Allied Joint Doctrine for Land Ope  rations. Edition A version 1. NATO NSO. 
http://nso.nato.int/nso/nsdd/APdetails.html?APNo=2103&LA=EN (09.11.2016).
2  Kaitseväe personalistrateegia 2013–2017 eesmärgid. KV juhtkonna poolt heaks kiide-
tud 27.09.2012.
https://personal.mil.intra/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Lists/ekvDocLibrary/
Personalistrateegia/Strateegia%20alates%202013/KAITSEV%C3%84E%20PERSONALI-
STRATEEGIA%202013%202017%20EESM%C3%84RGID.pdf&action=default 
(10.11.2016). 
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aastal Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (edaspidi KVÜÕA) kaitstud 
magistri- ja lõputöödena tehtud uuringud3. 

Esimene arvestatav katsetus kirjeldada ÜKJ-i on tehtud 2010.  aastal 
KVÜÕA-s koostatud õppematerjalis „Eesti kaitseväe maaväe lahingu-
tegevuse alused“ (edaspidi MLA), kus defineeritakse ÜKJ-i kui „erilist 
detsent raliseeritud juhtimisstiili“ ning tuuakse välja nimetatud juhtimis-
stiili rakenda misel neli peamist elementi4. 2016. aastal KVÜÕA-s kaitstud 
magistri- ja lõputöödes on ÜKJ-i kirjeldamisel kasutatud sõnu juhtimisstiil5 
ning juhtimis põhimõte6. Ka teiste riikide käsitlustes on mõistet liigitatud 
väga erinevate juhtimiskategooriate alla. Nii on näiteks J. Wittmann toonud 
välja üheksa mission command’i liigitust: juhtimisfilosoofia, juhtimisvõte, 
koordineerimismeetod, delegeerimismeetod, õppimismeetod, eestvedamis-
mudel, eneseregulatsiooni vahend, elustiil, sõjakunsti meetod.7 Uuemates 
doktriinides ning uurimistöödes on küll üha enam kategoriseeritud nähtust 
kui juhtimisfilosoofiat, kuid varasemate lähenemisnurkade paljusus tekitab 
igas uurijas huvi: millega siis tegelikult tegu on?

Ülaltoodu viitab selgelt nii terminoloogilisele kui ka teoreetilisele sega-
dusele, mis teema käsitlemisel üldiselt valitseb. Samas on ÜKJ-i edukaks 
kasutamiseks Kaitseväes vajalik mõiste täpsem mõtestamine, et leida pari-
maid viise selle rakendamiseks ning käsitlemiseks nii väljaõppes kui ka 
prakti kas. Juhtimisfilosoofia muutmine, uute juhtimismeetodite või uue 
juhtimis stiili kasutuselevõtt nõuavad organisatsioonilt erinevaid organisa-
toorseid, protseduurilisi või hariduslikke meetmeid. Nii tähendaks käsit-
letava fenomeni liigitamine juhtimisfilosoofiaks raskuspunkti suunamist 
organisatsioonikultuurile. Uue juhtimisstiili kasutuselevõtu soodustamisel 
tuleks aga keskenduda juhtide hoiakutele, oskustele ja väärtustele. Seetõttu 
on tegevuse kavandamisel tähtis, kas ÜKJ-i liigitada juhtimisfilosoofiaks, 
juhtimis stiiliks või lihtsalt juhtimisvõtteks. Probleemi lahendamise muudab 
oluliseks ka asjaolu, et ÜKJ tähendab muuhulgas teises  kultuurikeskkonnas 

3  Sibul, A. 2016. Ülesandekeskse juhtimise põhimõtete rakendamine Balti pataljoni  näitel. 
KVÜÕA sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetool. Tartu. [Sibul 2016] Lillak, A. 2016. Üles-
andekeskse juhtimise mõistmine Eesti Kaitseväes 1. jalaväebrigaadi pataljoni- ja kompanii-
ülemate näitel. KVÜÕA sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetool. Tartu. [Lillak 2016]
4  Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused. 2010. Teine, parandatud trükk. Kaitse-
väe Ühendatud Õppeasutuste taktika õppetool. Tartu: KVÜÕA, lk 63. [MLA 2010] 
5  Sibul 2016, lk 28.
6  Lillak 2016, lk 9.
7  Wittmann, J. 2012. Auftragstaktik – Just a command technique or the core pillar of maste-
ring the military operational art? Berlin: Carola Hartmann Miles, pp. 43–47. [Wittmann 2012] 
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loodud  kontseptsiooni kohandamist Kaitseväe keskkonda. E. Shamir on 
juhti nud tähelepanu asjaolule, et selle kontseptsiooni rakendamise edukus 
sõltub  paljuski toimiva organisatsioonikultuuri tunnetamisest ning sellega 
arvesta misest. Igasugust laenatud kontseptsiooni tuleb tõlgendada, lähtudes 
vastuvõtja strateegilisest olukorrast ning organisatsioonikultuurist8. Nime-
tatud seisukohta toetavad ka silmanähtavad erinevused selles, kuidas eri rii-
kide armeedes ÜKJ-i defineeritakse.

Eestikeelsetes teadusartiklites pole tänapäevani teemat põhjalikult ana-
lüüsitud. Seetõttu on artikli üheks eesmärgiks algatada sel teemal süva-
käsitlus. Autor on seisukohal, et ÜKJ-i tuleb käsitada kui organisatsiooni 
juhtimis filosoofiat või juhtimisfilosoofilist põhimõtet, mille edukaks kasu-
tuselevõtuks on vajalik koordineeritud, mitmetasandiline lähenemine, et 
mõjutada organisat siooni sisekultuuri, edendada uut juhtimisfilosoofiat 
kandvaid juhtimisstiile ja tegutsemispraktikaid ning vajadusel ka orga-
nisat siooni sisekorraldust ja võimusuhteid. Kuna ÜKJ on fenomen, mis on 
mõeldud rakendamiseks organisatsiooni kontekstis, analüüsib autor seda 
organisatsiooni teooriate valguses. Põhiliselt tuginetakse H. Mintzbergi 
organisatsiooni mudelile ning R. Quinni võistlevate väärtuste teooriale. 

2. Põhimõisted

Paljud juhtimisvaldkonna uurijad, näiteks G. Yukl9 ja P. Northouse10, on 
 juhtinud tähelepanu juhtimisvaldkonna põhiterminite erinevale mõtesta-
misele ja sellega kaasnevale tõlgenduste ning definitsioonide rohkusele 
ning oma vahelisele vasturääkivusele. Põhjuseks on uurijate erinevad teadus-
filosoofilised lähenemised, erinevad lähtepunktid ning fookused. Seetõttu on 
keeruline leida definitsiooni, mis oleks ühelt poolt piisavalt üldine ja teiselt 
poolt piisavalt eristusvõimeline11. Meie keeleruumis lisanduvad originaal-
allikates peituvatele vasturääkivustele veel tõlkimisel ja tõlgendamisel 
 tekkivad ebakõlad. Seetõttu on vajalik esmalt selgitada kasutatavate termi-
nite taga peituvaid mõisteid ning nende seoseid lähtekeeles kasutatavate 

8  Shamir, E. 2011. Transforming Command: The Pursuit of Mission Command in the U.S., 
British, and Israeli Armies. Stanford University Press, p. 5. [Shamir 2011]
9  Yukl, G. 2013. Leadership in organizations. Eighth edition. Harlow: Pearson Education 
Limited, pp. 17–24. [Yukl 2013] 
10  Northouse, P. 2013. Leadership.Theory and Practice. Sixth edition. California: SAGE 
Publications, pp. 1–17. [Northouse 2013]
11  Karmel, B. 1978. Leadership: A challenge to traditional research methods and assump-
tions. – Academy of Management Review, No. 3, pp, 475–482.
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 terminitega. Lisaks tuleb käsitleda teisi juhtimisalaseid põhimõisteid: juhti-
mine, juhatamine ja eestvedamine, mis seostuvad inglise mõistetega leader ship 
ja management. Artikli fookusest tulenevalt vaadeldakse ka mõistet sõjaväe-
line juhtimine, suhestatuna inglise mõistetega command ja military leadership. 

2.1. Juhtimine, juhatamine ja eestvedamine

Ingliskeelseid termineid leadership ning management on eestindatud mit-
meti. Inglise-eesti sõnastik annab sõnale leadership vasteks juhtimine ja 
juhatamine, inglise termini management vasteteks haldus, juhtkond, juhti-
mine, taltsutamine, käitlus12. Sellest tulenevalt võiks neid mõisteid kasutada 
sünonüümidena, millisena neid eesti keele seletavas sõnaraamatus ka käsi-
tatakse13. See on tavakeeles aktsepteeritav lahendus, kuid tekitab erialases 
keelekasutuses segadust, kuna sama termini alla loetaks sel moel kaks eri-
nevat mõistet. 

Juhtimist käsitlevas eestikeelses erialakirjanduses on mõistet  leadership 
vastendatud kui juhtimist14 või eestvedamist15. Ka ingliskeelses eriala-
kirjanduses on mõistet defineeritud mitmeti. Nii toob Yukl esile, et  enamik 
leadership’i definitsioone peegeldab eeldust, et tegu on teiste inimeste 
kavatsusliku mõjutamisega, mille eesmärk on suunata, struktureerida ning 
 hõlbustada tegevusi ja suhteid grupis või organisatsioonis, kuid sellega tema 
hinnangul sarnasused definitsioonide vahel ka piirduvad16. Erinevustele 
vaata mata on näiteks Northouse leidnud, et enamik definitsioone sisaldab 
üldistades nelja põhikomponenti: see on tegevus, mis kätkeb endas mõjuta-
mist, mis saab toimuda vaid grupis ning vajab ühist eesmärki.17

Järgijakesksed eestvedamisteooriad, nagu autentse juhtimise teooria, 
düaadilised ja meeskonnakesksed teooriad, nagu LMX-teooria18 ja ILT19, 

12  IES = Inglise-eesti sõnastik http://portaal.eki.ee/dict/ies/ (05.09.2016). 
13  EKSS = Eesti keele seletav sõnaraamat. 
http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=eestvedamine&F=M (05.09.2016).
14  Alas, R. 2008. Juhtimise alused. 5. trükk. Tallinn: Külim, lk 12. 
15  Türk. K. 2001. Eestvedamine. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 8.
16  Yukl 2013, p. 18.
17  Northouse 2013, p. 5.
18  Erdogan, B.; Bauer, T. 2014. Leader-Member Exchange (LMX) Theory. The Oxford 
Handbook of Leadership and Organization. New York: Oxford University Press, p. 407.
19  ILT: Implicit leadership theory. Vt Lord, R. G.; Brown, D. J.; Freiberg, S. I. 1999. 
Understanding the dynamics of leadership: The role of follower self-concepts in the leader/
follower relationship. –   Organizational Behavior and Human Decision Processes, No. 78, pp. 
167–203.
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 toovad esile asjaolu, et eestvedamine pole ainult juhikeskne tegevus – siin 
on aktiivne roll ka alluval tema ootuste, omaduste ja suhtumisega. Seega 
tuleks nende teooriate vaatepunktist käsitada eestvedamist kui suhtlus osaliste 
vastas tikust mõjutamist.

Selle kirjutise kontekstis, tuginedes Norhouse’i ja Yukli üldistustele ning 
järgijakesksetele eestvedamisteooriatele, kasutatakse ingliskeelse termini 
leader ship eesti vastena sõna eestvedamine. Vastavat mõistet defineeritakse 
kui üksikisiku ja grupi vastastikust mõjutamist, et saavutada ühiseid eesmärke. 

Teine, ÜKJ-i kontekstis tähtis ning mitmeti tõlgendatav mõiste on 
manage ment, mille tõi erialakirjandusse üks esimesi olulisi juhtimisteo-
reetikuid F. Taylor 1911. aastal, defineerides seda kui tegevust, mis sisaldab 
planeerimist, organiseerimist, mehitamist ja kontrollimist20. Kuna Taylor 
käsitas inimest kui ratsionaalset olevust ning organisatsiooni kui masinlikku 
süsteemi, ei pööranud ta tähelepanu inimeste motiveerimisele, innusta misele 
ja mõjutamisele. Hiljem on sellele kontseptsioonile lisandunud siiski ka 
inimeste mõjutamise aspekt. Uuema aja uurijatest kirjeldab näiteks Kotter 
management’i kui planeerimisest ja eelarvestamisest, organiseerimisest ja 
mehitamisest ning kontrollimisest ja probleemide lahendamisest koosnevate 
tegevuste kogumit21. Militaarvaldkonna juhtimise uurijatest tõmbab näiteks 
Shamir piiri mõistete leadership ja management vahele, tõdedes, et esimene 
keskendub motivatsioonile, mõjule ja inspireerimisele ning teine ressursside 
paigutamisele ja kasutamisele22. Samas toovad erinevad käsitlused välja ka 
nende mõistete ühisosa. Nii näiteks on käsitatud leadership’i management’i 
osana. Samas sisaldavad nii mõnedki leadership’i mudelid endas eesmärkide 
seadmist ja planeerimist, mis on management’i osad. 

Vaatamata jätkuvale arutelule, kas ja kuhu tõmmata piir mõistete manage-
ment ja leadership vahel, on enamik uurijaid siiski arvamusel, et management 
kui fenomen puudutab eelkõige formaalset, ametlikku struktuuri ning sellest 
tulenevalt ametipositsiooniga kaasas käivat võimu ning võimusuhteid. Siin-
ses kasutatakse mõiste management eestikeelse vastena sõna juhatamine ning 
defineeritakse seda kui tegevuste kogumit, mis on vajalik organisatsiooni 
eesmärkide saavutamiseks ning sisaldab selle sisemiste ja väliste ressursside 
(sh inimvara) kasutamise planeerimist, organiseerimist ja kontrollimist.

20  Taylor, F. W. 1919. The Principles of Scietific Management. New York: Harper & 
 Brothers Publishers, p. 13. 
21  Kotter, J. 2008. Force for Change: How Leadership Differs from Management. Simon 
and Schuster, p. 4. 
22  Shamir 2011, p. 10. 
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Majandusleksikon annab sõnale juhtimine viis erinevat seletust, millest 
üks vastab inglise mõistele management, teine business management, kolmas 
on poliitiline, neljas vastab inglise mõistele leadership ning viimane tähendus 
on reguleerimine23. Selle artikli kontekstis hõlmab juhtimine nii juhatamist 
kui ka eestvedamist. Seega saab mõistet defineerida kui organisatsiooni ees-
märgi (eesmärkide) saavutamiseks vajalike tegevuste kogumit, mis kätkeb 
eesmärkide seadmist, nende täitmiseks plaanide koostamist, organiseerimist, 
koordineerimist, eestvedamist ning tulemuste ja tegevuste kontrollimist. Ing-
lise keelest sellele eraldi vastet ei leia, kuid terminite analüüsist on näha, 
et üheks probleemiks ingliskeelses erialakirjanduses võibki olla termineid 
management ja leadership ühendava katustermini puudumine. Kaudselt vii-
tavad sellele ka Yukl ja Lepsinger, rõhutades vajadust integreerida leadership 
ning management24.

Eelnenust tulenevalt käsitletakse edasises mõisteteid juhtimine, juhata-
mine ning eestvedamine ühtse, omavahel seotud tervikuna. Seejuures mõtes-
tatakse juhtimist juhatamise ja eestvedamise katusterminina, juhatamine 
hõlmab osa juhtimisest või siis juhtimist keskkonnas, kus juhi enda aktiivne 
ja vahetu inspireeriv mõjutus pole hädavajalik, ning eestvedamine tähistab 
juhtimise alategevust, mille põhifookus on inimeste ja gruppide aktiivsel 
mõjutamisel (vt joonis 1).

 

Sõjaväeline juhtimine 
 

 

 Planeerimine 

Kontrollimine 

Organiseerimine 

Eestvedamine

Organisatsiooni juhatamine 

Ametlik võim 

Ülema 
isikuatribuutidest 
tulenev mõju

Organiseerimine

Kontrollimine 

Eestvedamine 

Joonis 1. Juhtimise, juhatamise ning eestvedamise seosed sõjaväelises organisatsioonis 
(Dafti 2010, p. 7. järgi)

23  Mereste, U. 2003. Majandusleksikon. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, lk 293. 
24  Yukl, G.; Lepsinger, R. 2005. Why Integrating the Leading and Managing Roles Is 
Essential for Organizational Effectiveness. Organizational Dynamics, Vol. 34, No. 4, pp. 
361–375. 
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2.2. Sõjaväeline juhtimine

Sõjaväelise juhtimise kontekstis kasutatakse ingliskeelses kirjanduses termi-
neid command ja military leadership vahel sünonüümidena, vahel viitavana 
eraldiseisvatele mõistetele. NATO sõnastik selgitab mõistet command kui 
relvajõudude liikmele ametlikult antud õigust suunata, koordineerida ja kont-
rollida relvajõudude (või selle osa) tegevust ning antud õiguse rakendamist25. 
Chan ja ka teised uurijad eristavad neid mõisteid, andes mõistele command 
selgituse kui legaalsele või positsioonist tulenevale võimule ja auastmele 
tuginevale mõjutamisele, kasutades käske, karistusi vm positsioonist tule-
nevaid võimuinstrumente. Mõistet military leadership on defineeritud kui 
inimeste mõjutamist ülema tegevuste, eeskuju, stiilide, väärtuste, pädevuste, 
autentsuse ja muude isiksusest tulenevate faktorite kaudu, mis mõjutavad 
alluvaid tegutsema innustunult ja eetiliselt26. Sarnase või ligilähedase selgi-
tuse annavad mõistele ka USA doktriinid27. Eesti kaitseväe kontekstist tule-
nevalt samastatakse siinses artiklis sõjaväeline juhtimine inglise mõistega 
command ning defineeritakse seda kui seadusest tuleneval käsuõigusel28 ning 
allumiskohustusel29 baseeruvat juhtimist. See sisaldab Kaitseväe või selle 
üksuste tegevuse planeerimist, korraldamist, koordineerimist, kontrolli ning 
eestvedamist. Mõistet military leadership defineeritakse siinses kui ülema 
ja grupi vastastikust mõjutamist ülesannete täitmisel ja eesmärkide saavuta-
misel ning selle eestikeelse vastena kasutatakse terminit eestvedamine.

3. Organisatsiooniteoreetiline baas

Artikli organisatsiooniteoreetiliseks aluseks on Mintzbergi lähenemine 
organisatsiooni põhilistele koostisosadele ning nende suhestumisele30, 

25  AAP-06. 2014. NATO Glossary of terms and definitions. NATO Standardization Agency 
pp. 2-c-8–2-c-9.
26  Chan, K-Y.; Soh, S.; Ramaya, R. 2011. Military leadership in the 21st Century. Science 
and Practice. Singapore: Cengage Learning Asia Pte Lte, pp. 14.
27  ADP 6-0. 2012. Mission Command. US Army, Washington D.C : HQ Department of the 
Army, pp. 6–7.
28  Kaitseväe korralduse seadus, 06.07.2016, § 26–27. – RT I, 8. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/106072016008 (15.09.2016). 
29  Ibid., § 29 (7).
30  Mintzberg, H. 1980. Structure in 5s. A Synthesis of the Research on Organization 
Design. – Management Science, Vol. 26, No. 3, pp. 322–341. [Mintzberg 1980]
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samuti Quinni välja pakutud võistlevate väärtuste mudel (competing values 
framework)31.

Mintzbergi süsteemiteoreetilise mudeli järgi koosneb organisatsioon 
kuuest põhikomponendist (vt joonis 2): strateegilisest eesliinist (organisat-
siooni tippjuhtkond), keskliinist (keskastme juhid), operaatoritest (täide-
viijatest), nn tehnostruktuurist (valdkonna eksperdid, analüütikud), toetavast 
staabist ning ideoloogiast32, mida võib samastada organisatsioonikultuuriga. 

TEHNOSTRUKTUUR TOETAV STRUKTUUR 

ORGANISATSIOONIKULTUUR 

STRATEEGILINE EESLIIN

KESKTASAND

TÄIDEVIIJAD

Joonis 2. Mintzbergi organisatsioonistruktuuri mudel

Organisatsioon kasutab oma tegevuste koordineerimiseks viit peamist 
moodust: käsuliini (üks kindel juht), tegevuste standardiseerimist (protse-
duurireegleid ja standardeid kehtestav tehnostruktuur), tegevustulemuste 
standardi seerimist, oskuste standardiseerimist (inimeste teadmiste ja oskuste 
kohandamine organisatsiooni nõuetega enne tööle asumist) ning vastastikust 
kohanemist (tegevuste vastastikune kooskõlastamine mitteformaalse suhtluse 
kaudu)33. Organisatsiooni on sisse kirjutatud huvide konflikt, kus strateegiline 
eesliin püüab võimalikult palju tsentraliseerida, tehnostruktuur võima likult 
palju standardiseerida protseduurireegleid kehtestades, täideviijad püüdle-
vad suurema detsentraliseeritusse poole, toetav staap püüab olla kõikidesse 
otsustesse kaasatud ning kesktase saada endale rohkem võimu, taotledes seda 

31  Quinn, R. E.; Cameron, K. 1983. Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of 
Effectiveness: Some preliminary Evidence. – Management Science, Vol. 29, No. 1, pp. 33–51. 
[Quinn, Cameron 1983]
32  Mintzberg 1980, pp. 323–327.
33  Ibid., pp. 328–330. 
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kõrgemalt juhtimistasandilt ning võttes juurde madalamalt tasandilt. Üks, mis 
seda konflikti leevendab, on organisatsioonikultuur oma tavade, hoiakute ja 
traditsioonidega. Kui toimivas organisatsioonis on tavaoludes nende viie 
põhikomponendi vahel tasakaal ning koostöö, siis tavapärasest kultuurikesk-
konnast ja harjumuspärasest oluliselt erinev tegevus mõnes organisatsiooni 
põhikomponentidest või selle osadest viib toimiva süsteemi tasakaalust välja, 
kutsudes esile kas olulise muutuse või selle allasurumise.

Quinni võistlevate väärtuste teooria põhineb kahe dimensiooni eristami-
sel: organisatsiooni fookus (suunatus sissepoole või väljapoole) ja organisat-
siooni struktuur (suunatus paindlikkusele või stabiilsusele). Nendele dimen-
sioonidele tuginedes pakub Quinn välja neli organisatsioonikultuuri mudelit: 
klannorganisatsioon (sissepoole ja paindlikkusele suunatud), adhokraatia 
(väljapoole ja paindlikkusele suunatud), turuorganisatsioon (väljapoole ning 
stabiilsusele suunatud) ning hierarhiline organisatsioon (sissepoole ja stabiil-
susele suunatud). Iga kultuuritüübiga kaasnevad selgelt eristatavad omadused: 
organisatsiooni üldideoloogia, väärtused, edukate juhtide  tüübid ning efek-
tiivsuse teooriad ja selle mõõdikud34. Muutuste algatamisel ja juurutamisel on 
oluline teada, milline on organisatsioonikultuur, kuidas  planeeritav muutus 
sobitub olemasolevasse kultuurikeskkonda ja kas planeeritav muutus võib 
kaasa tuua vajaduse organisatsioonikultuuri muuta. Kui planeeritav muutus 
mõjutab kasvõi ühte nimetatud põhidimensiooni ehk organisatsiooni fookust 
või organisatsiooni struktuuri, on tegu muutusega, mis mõjutab organisat-
sioonikultuuri ja mille edukus sõltub selle organisatsiooni kultuurist. Seega 
tuleb enne muutuste algatamist kindlasti välja selgitada organisatsiooni-
kultuuri tüüp. Üheks võimalikuks uurimismeetodiks on Cameroni ja Quinni 
välja pakutud organisatsioonikultuuri hindamise instrument OCAI.35 

Kaitseväge võib Mintzbergi organisatsiooniteooria seisukohalt vaadelda 
kui hübriidorganisatsiooni, millel on professionaalse ja bürokraatliku orga-
nisatsiooni tunnused36. Samas iseloomustab Kaitseväge ka selge ning tugev 
hierarhia, kus iga kõrgem juhtimistasand seab väga ranged ning kindlad piirid 
endast allpool asuvatele üksustele. Lisaks sellele võib organisatsiooni ise-
loomustavaks jooneks pidada võimu koondatust strateegilise eesliini ning 
tehnostruktuuri kätte. 

34  Quinn, Cameron 1983, pp. 33–51.
35  Cameron, K. S.; Quinn, R. E. 2006. Diagnosing and Changing Organizational Culture. 
Based on the Competing Values Framework, pp. 23–30.
36  Mintzberg 1980, p. 330. 
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Mintzbergi ja Quinni mudelit sünteesides võib järeldada, et uue kont-
septsiooni või nähtuse juurutamine Kaitseväes saab toimuda tasakaalustatud 
viisil ainult organisatsioonikultuuri mõjutamise kaudu. Juurutamist peavad 
toetama mitmesuunaline kommunikatsioon, haridussüsteemil põhinev ühtse 
arusaama tekitamine ning ühtsetele põhimõtetele tuginevate protseduurireeg-
lite loomine. Sellised muudatused viivad lõppkokkuvõttes ka organisatsiooni 
juhtimiskultuuri muutumiseni. Teine, alt-üles-muutus eeldab, et on tekkinud 
kriitiline hulk mingile tasemele jõudnud, ühtsete arusaamadega liikmeid, kes 
enda kaudu mõjutavad kultuuri, kutsudes pikapeale esile vajaduse muuta ka 
ametlikku struktuuri ning jõusuhteid. Alt-üles-lähenemine on ajamahukam 
ning viib paratamatult struktuuri põhiosade konfliktini. Samas jääb ka ainult 
ülevalt alla algatatud muutus ilma organisatsioonisisese toeta mõjutuks ja 
hambutuks. 

4. Ülesandekeskse juhtimisega seotud mõisted ja terminikasutus

Mission command’i on nüüdisaja sõjateaduslikes uuringutes käsitletud kui 
imerelva, mis lahendab edukal kasutamisel enamiku juhtimisprobleeme, mis 
on armeedes tekkinud seoses muutustega sõjapidamises. Põhimõtteliselt võib 
mission command’i kirjeldada kui detsentraliseeritud lähenemist lahingu-
tegevuse juhtimisele, kus alluvatele on antud võrreldes senisega oluliselt 
suurem tegevusvabadus ülema kavatsuse või eesmärgi raames ning jagatud 
vastutus tulemuse eest. Nimetatud fenomeni on sõjaväelises oskuskeeles 
nimetatud juhtimisfilosoofiaks37, juhtimisstiiliks38, juhtimisvõtteks, juhtimis-
põhimõtteks, samuti eestvedamis-, koordineerimis-, juhtimis-, delegeerimis- 
või õppimismeetodiks. Need sõnad on erineva üldistusastmega ning annavad 
seetõttu ÜKJ-i rakendamiseks erineva suuna. 

Praeguses kontekstis tõlgendatakse juhtimisfilosoofiat juhtimisalaste teo-
reetiliste aluspõhimõtete, metoodiliste aluste ning väärtushinnangute seos-
tatud kogumina. Seejuures tuleb tähele panna, et organisatsiooni ametlik 
juhtimisfilosoofia, mis üldjuhul on kirja pandud, kehtestatud ning levitatud 
kas kontseptsiooni, doktriini või muu sellise dokumendiga, ning tegelikud 
juhtimispõhimõtted, millest juhid iga päev oma tegevuses lähtuvad, võivad 

37  Ben-Shalom, U.; Shamir, E. 2011. Mission Command Between Theory and Practice: 
The Case of the IDF. – Defence & Security Analysis, Vol. 27, No. 2, pp. 101–117.
38  AJP-01 (D), p. 6–3.
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juhi isikuatribuutidest39 ning olukorrast lähtuvalt erineda. Tavapäraselt raken-
datav juhtimisfilosoofia on organisatsioonikultuuri osa ning juhtimisdoktriin 
teoreetiline ideaal, mis kajastab seda, mille poole organisatsioon püüdleb ja 
mida ta formaalselt tunnustab. 

Kui organisatsiooni juhtimisfilosoofia on katus, mis mõjutab kõiki juhte 
ning nende alluvaid sarnaselt, siis juhtimiskäitumise, juhtimisstiili ning 
juhtimis mudeli suhestamine on keerukam. Juhtimisstiili mõiste on tulnud 
kasutusele juhi käitumist uuriva lähenemise ning olukorrateooriate tekkimise 
tõttu40. Juhtimisstiili on Newstrom määratlenud järgmiselt: „/…/ maneer ja 
lähenemine inimeste suunamisel, motiveerimisel ning plaanide elluviimisel. 
Alluvate poolt nähtuna hõlmab see kogu juhi otseste ja kaudsete tegevuste 
mustrit.“41 Raoul Üksvärav on selgitanud juhtimisstiili nii: „Juhi hoiakud, 
tema poolt rõhutatavad osategevused ja toimingud, nende sooritamisel eelis-
tatavad menetlused, viisid ja mõtted moodustavad juhi juhtimisstiili.“42 Nort-
house on juhtimisstiili selgitanud kui alluvatele suunatud käitumist (mida 
juht teeb ning kuidas ta seda teeb)43. Samas on oluline komponent nende 
teooriate juures stiili muutumine ajas sõltuvalt olukorrast või alluvate oma-
dustest, seega on tegu dünaamilise mudeliga. Lähtudes ülaltoodust võib juh-
timisstiili all mõista käitumis- ja tegevusmustrit, mida kasutab juht eesmärgi 
saavutamiseks või ülesande täitmiseks, mis võib koosneda erinevate käitu-
misviiside kogumist ning on muutub ajas, tingutuna välistest faktoritest.

Ka Bassi, Burnsi ja Avolio arendatud kõikehõlmavat eestvedamisteooriat 
(full range leadership theory) on vahel käsitletud juhtimisstiilide võtmes. 
Samas on nimetatud autorite loodud, kolmest peamisest mudelist (perspek-
tiivne, pragmaatiline ja passiivne)44 ja nende alla kuuluvast üheksast ala-
faktorist45 koosnev süsteem staatilisem, keskendudes eelkõige faktoritele, 
mis ei ole ajas kiiresti muudetavad. Kuigi tegu on käitumusliku teooria alla 

39  Juhi isikuatribuutide all mõistetakse tema isiksuseomadusi, väärtushinnanguid, kompe-
tentsust ja kogemust. Autori märkus 
40  Blanchard, K.; Zigarmi, D.; Nelson, R. 1993. Situational leadership after 25 years: A 
retrospective. – Journal of Leadership Studies, No. 1 (1), pp. 22–36. 
41  Newstrom, J. W.; Davis, K. 1993. Organizational Behavior: Human Behavior at Work. 
New York: McGraw-Hill, p. 163. 
42  Üksvärav, R. 2004. Organisatsioon ja juhtimine. Kolmas, täiendatud trükk. Tallinn: 
TTÜ Kirjastus, lk 37.
43  Northouse 2013, p. 75.
44  Bass, B. 2006. Transformational leadership. Second edition. London: Lawrence Erlabum 
Associates Publishers, p. 7. [Bass 2006]
45  Avolio, B.; Yammarino, J. 2013. Transformational and Charismatic Leadership: The 
Road Ahead. Emerald Group Publishing Limited, p. 9–10.
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 liigituva lähenemisega, on teooria raskuspunkt siiski pigem juhiomadustel, 
mis teeb jaotuse staatilisemaks. Ka Bass on viidanud juhiomaduste olu-
lisusele46. Seetõttu on siinse artikli autor süsteemiteoreetilisse mudelisse lisa-
nud eraldi tasandi – juhi mudeli. Nimetatud tasand tähistab juhtide  erinevust, 
lähtudes nende isikuatribuutidest, ning seda ei mõjuta nii palju kui juhtimis-
stiile väliskeskkonna ja olukordade dünaamika.

Sõnu juhtimismeetodid ja -võtted on kasutatud sünonüümidena ning need 
tähendavat mingit konkreetset juhtimisvõtet, mida juht oma tegevuses konk-
reetses olukorras kasutab.

Seega liigituvad käsitletud nähtused alljärgnevalt: juhi mudelid, juhtimis-
stiilid, juhtimiskäitumised, juhtimismeetodid ja -võtted (vt joonis 3). 
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46  Bass 2006, p. 178.
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Igal neist on organisatsioonile erinev mõju, mis erineb ulatuselt, kestuselt ja 
intensiivsuselt.
• Mõju ulatus: mõju võib laieneda kogu organisatsioonile, osale organi-

satsioonist või ka ainult selle ühele või mõnele liikmele. Üldjuhul sõltub 
mõju ulatus otsustamistasandist, kus otsustaja asub.

• Mõju kestus: üldjuhul on alusdokumentide, kontseptsioonide ja pikaaja-
liste plaanide mõju  pikaajalisem. Madalama taseme tegevuste puhul võib 
mõju olla piiratud ühe konkreetse juhtimisolukorraga või siis juhi ametis-
oleku ajaga.

• Mõju intensiivsus: mida lähemal on juht täitjale ning mida konkreetsemat 
olukorda see puudutab, seda intensiivsem on mõju. Mida kaugemal on 
juhtimisotsuse tegija täitjast ning mida abstraktsem on juhtimisotsus, seda 
väiksem on täitjale selle vahetu mõju.

Juhtimisfilosoofia on hierarhias kõige üldisem ja kõige abstraktsem osa, mis 
teoreetiliselt mõjutab kõiki organisatsiooniliikmeid ja seal toimuvat ühte viisi. 
Filosoofia annab kätte üldsuuna ning mõjutab ja raamistab kõiki  madalamate 
tasandite juhtimistegevusi, organisatsiooni sisekultuuri ja ülesehitust. Samas 
mõjutavad juhtimisfilosoofiat omakorda välised ning sisemised tegurid. 

Loodud süsteemiteoreetiline mudel reastab juhtimisega seotud toimin-
gud, tegevused ja nähtused, arvestades mõju ulatust, kestust ja intensiivsust. 
Tegu on mudeliga, mille sobilikkust ja paikapidavust tuleb veel kontrollida. 
Üks paradoksidest on, et mida ulatuslikum on nähtuse mõju organisatsioonis, 
seda kaudsem ja vähem intensiivne on selle mõju konkreetsele inimesele, 
ning mida intensiivsem on juhtimistegevuse mõju, seda kitsamat osa see 
orga nisatsioonist mõjutab. Nii ei pruugi sõdur iga päev tunnetada juhtimis-
filosoofia mõju, kuid jaoülema käsklus mõjutab teda kohe ja otseselt. 

Kirjeldatud süsteemiteoreetiline mudel toimib mitte ainult ülevalt alla, 
vaid ka alt üles. Nii mõjutab juhtimisfilosoofia ühelt poolt näiteks juhti-
misstiilide ja osategevuste meetodite valikut, kuid teisalt mõjutab otseste 
juhtimis toimingute õnnestumine-mitteõnnestumine valitavaid käitumis-
mudeleid. Nii mõjutab see pikemas perspektiivis, korduvate mustrite korral 
ka juhtimisfilosoofiat.  

Seostades loodud süsteemi ÜKJ-i liigitusega, võib järeldada, et ÜKJ kui 
juhtimisfilosoofia mõjutab organisatsiooni tervikuna ning pikaajaliselt.

Kui ÜKJ-i käsitada kui eestvedamismudelit, siis on tegu organisatsiooni 
soositava käitumismalliga, mille rakendamise edukus sõltub sellest, kas orga-
nisatsioonikultuur, organisatsiooni personalipoliitika ning sisekorraldus seda 
toetavad.
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Kui ÜKJ-i käsitleda kui juhtimisstiili või ühte juhtimiskäitumistest, oleks 
tegu juhi kui üksikisiku käitumismustriga, mida organisatsioon tervikuna kas 
toetab või mitte. Selle kategooria alla liigituvad ka lähenemised, mis mõista-
vad ÜKJ-i kui meetodit, mis iseloomustab juhtimise osategevusi või nende 
koostisosi (koordineerimise, juhatamise või delegeerimise). Sellise lähene-
mise puhul oleks rakendamise lokaalne mõju kindlasti suurem, kuid lühiaja-
lisem. Samas tekkib küsimus, kas juhtimise osategevused on võimalikud ilma 
tervikut kahjustamata ka juhul, kui kasutada erinevaid meetodeid.

Süsteemiteoreetilises mudelis madalamal tasandil paiknevatel nähtustel, 
mis keskenduvad juhtide või organisatsiooniliikmete tegevuse muutusele, on 
küll kiirem mõju, kuid selle ulatus on väiksem ning teatud olukordades võib 
see esile kutsuda ka organisatsiooni kui terviku murenemise. Seda eriti juh-
tudel, kui initsiatiiv ei leia ülevõtmist, vaid kutsub esile vastureaktsiooni ja 
allasurumise. Juhtimisstiilist võib, kuid ei pruugi aja jooksul kujuneda orga-
nisatsiooni uus juhtimiskultuur47.

Kirjeldatud süsteemiteoreetilisest mudelist saab järeldada, et lisaks 
juhtimis filosoofiliste põhimõtete kirjeldamisele doktriinis tuleb kindlasti läbi 
mõelda, kuidas kehtestatavad põhimõtted mõjutavad harjumuspärast juhi-
mudelit, juhtimisstiilide valikut ja juhtimisvõtteid ning millised neist aitavad 
juurutada uut juhtimiskontseptsiooni.

5. Kas juhtimisstiil või juhtimisfilosoofia?

Wittmanni välja toodud üheksast liigitusest (juhtimisfilosoofia, juhtimisvõte, 
koordineerimismeetod, delegeerimismeetod, õppimismeetod, eestvedamis-
mudel, eneseregulatsiooni vahend, elustiil, sõjakunstimeetod)48 on Kaitseväe 
kontekstis enim kasutatud juhtimisfilosoofiat. Lisaks on  piiritletud seda ka 
kui juhtimispõhimõtet ning juhtimisstiili. ÜKJ-i on peetud ka eriliseks, det-
sentraliseeritud juhtimisstiiliks. Sellist seisukohta esindab näiteks KVÜÕA-s 
koostatud õppematerjal „Eesti kaitseväe maaväe lahingu tegevuse alused“49, 
mis sõnastab ainsa ametliku dokumendina Kaitseväes ÜKJ-i määratluse. Sar-
naselt tõlgendab ÜKJ-i (mission command) ka NATO ühendväeliikide dokt-
riin AJP-1.050, käsitledes seda pigem kui juhtimisstiili. Samas tõlgendavad 
värskemad NATO doktriinid AJP-3.2 ja ATP-3.2.2 (mõlemad aastast 2016) 

47  Shamir 2011, p. 37.
48  Wittmann 2012, pp. 43–47. 
49  MLA 2010, lk 63.
50  AJP-01 (D), p. 6–3.
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mõistet juba kui juhtimisfilosoofiat51. Ka USA maaväe 2012. aastal jõustunud 
doktriinis käsitatakse ÜKJ-i kui juhtimisfilosoofiat52.

Kuna ühtselt heakskiidetud definitsioon puudub, on selles artiklis koon-
datud kättesaadavad ametlikud definitsioonid, mis pärinevad teemaga süvitsi 
tegelenud riikide armeede juhtimisdoktriinidest (vt lisast tabelit 2) ning 
 teemat uurinud ekspertide enim tsiteeritud töödest (vt lisast tabelit 1). Siinse 
kirjutise ÜKJ-i määratlus põhinebki nende andmete ühisosal.

Kirjeldatud meetod kätkeb küll ohte, kuna sisaldab subjektiivsust ja tule-
mus võib olla seetõttu kallutatud. Subjektiivsuse ohtu vähendab tuginemine 
leitud ühisosale, mis peaks teoreetiliselt aitama kõrvale heita erine vates kul-
tuuriruumides tekkinud erinevused. Ka kultuuriline aspekt on oluline, sest 
näiteks Vandergriff on juhtinud tähelepanu asjaolule, et USA armee aru-
saama mission command’ist on väga sügavalt mõjutanud võrgustikupõhise 
sõja pidamise ideed ja tehnoloogiline, eriti infotehnoloogiline, ülemvõim. 
Samas pööratakse seal vähe tähelepanu struktuuride, haridussüsteemi, väl-
jaõppe ning personalipoliitika muutmisele53. Shamir juhib tähelepanu asja-
olule, et võõras kultuurikeskkonnas loodud kontseptsioon muundub kahes 
etapis. Esimene muundumine toimub, kui doktriin tõlgitakse või mugan-
datakse armee ametlikuks doktriiniks, ning teine doktriini kasutuselevõtul, 
mõju tatuna  organisatsiooni sisekultuurist54. Seega: reaalselt ellu rakendatuna 
võivad Kaitseväe ÜKJ, USA maaväe mission command ning Preisi armee 
Auftragstaktik osutuda erinevateks, üksteisega mittekattuvateks mõisteteks. 

Tabelitest 1 ja 2 on näha, et uuemates ametlikes doktriinides nimetatakse 
nähtust valdavalt juhtimisfilosoofiaks. Doktriinidega täpsemalt tutvudes on 
muidugi adutav, et enamikul juhtudel on tegu siiski ühe filosoofilise alus-
põhimõttega teiste sama taseme kategooriate kõrval. Nii näiteks on Kanada 
juhtimiskontseptsioonis filosoofilise alusena välja toodud ka väärtuspõhisus 
ja väärtuste omavaheline konkureerimine. Ühendkuningriigi relvajõudude 
JDP-01 nimetab ÜKJ-i küll juhtimisfilosoofiaks, kuid samas määratleb seda 
juhtimispõhimõttena kõrvuti juhtimisühtsuse, pidevuse, käsuliini selguse, 
integreerituse ning manööversõjapidamise põhimõttega55. Seega on filo-
soofiat enamikul juhtudel käsitatud tegelikult ühe filosoofilise printsiibina. 

51  AJP-3.2. Allied Joint Doctrine for Land Operations. Edition A version 1. NATO NSA.
52  ADP-6.0, p. 1.
53  Vandergriff, D. 2013. Misinterpretation and Confusion: What is Mission Command and 
Can U.S. Army Make it Work. – The Land Warfare Papers, No. 94, p. 4.
54  Shamir 2011, p. 6.
55  JDP-01, p. 103.
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Tabelitest 1 ja 2 on näha, et printsiipide loetelus on erineva üldistusast-
mega mõisteid. Tuginedes artiklis pakutud mudelile saab need jaotada  neljaks 
juhtimisega seotud ning üheks organisatsiooni ülesehitusega seotud kate-
gooriaks:
• juhtimisfilosoofiaga seotud printsiibid,
• juhi käitumismudeliga seotud printsiibid,
• juhtimisstiiliga seotud printsiibid,
•  juhtimisvõtetega seotud printsiibid,
• organisatsiooni struktuuriga seotud printsiibid.

Kui paigutada põhitunnused pärast sisuanalüüsi viite kategooriasse (vt lisast 
tabelit 3), selgub, et ametlikest doktriinidest leitavad märksõnad sobituvad 
eelkõige juhtimisfilosoofia alla. Erinevate uurijate väljatoodud faktorid jao-
tuvad enamikus võrdselt juhtimisfilosoofia, juhi mudeli ning juhtimisstiili 
vahel. Ainus faktor, mis ei sobitu otseselt ühtegi kategooriasse, on ressurssi-
dega varustamine. Ühelt poolt peaks igasuguse juhtimise puhul toimima 
põhimõte, et ülesandega koos eraldatakse ka ressursid. Teiselt poolt viitab see 
tõenäoliselt planeerimiskonfliktile: reaalsuses tekkinud ebakõlale püütakse 
leida filosoofilist lahendust. Eesti-suguse väikeriigi puhul tekkib automaat-
selt järgmine küsimus: kas see, et peamegi tegutsema piiratud ressursside 
tingimustes, tähendab, et ÜKJ-i rakendamine polegi võimalik? Ressursside 
vähesus on olnud sõjapidamise kurb reaalsus eile, on täna ning kindlasti 
tulevikuski. Tekkib ka küsimus, kes otsustab ressursside piisavuse üle: kas 
ressursside andja või ülesande täitja? Huvitav on asjaolu, et kui ressursside 
teemat on peetud oluliseks ametlikes doktriinides, siis pole üksikuurijad seda 
oluliseks pidanud. Pigem on nad leidnud, et ÜKJ-i põhiprintsiipe on võimalik 
rakendada ka ressurssidele liigselt keskendumata.

Võrreldes käsitletavaid tabeleid, selgub, et suurim ühisosa tekkib juhti-
misfilosoofia kategoorias. Põhilised märksõnad on siin järgmised:
• ühine arusaam ja vastastikune mõistmine,
• usaldus,
• initsiatiiv.

Juhtimisstiilide alt võib leida ühe faktori, mis on valdavalt tähelepanu leid-
nud. See on tegevusvabadus. Ka ainuke organisatsiooni struktuuriga seotud 
faktor, detsentraliseeritus, leiab suuremas osas käsitlustes erineval kujul ära-
märkimist.

Seega võib välja tuua viis faktorit, mis on erinevates tõlgendustes üht-
viisi esindatud. Võib eeldada, et see peegeldab algse filosoofia põhituuma 
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ning ülejäänud märksõnad on lisandunud kontseptsiooni tõlgendamisel või 
kohandamisel. 

Korraks tasub siiski tulla algupärase Auftragstaktik’i mõiste juurde. 
Auftragstaktik’i idee tugineb Scharnhorsti õpilase Clausewitzi õpetusele sõja 
olemusest. Selle õpetuse tähtsamad komponendid olid sõjaudu56 ning hõõrdu-
mise57 mõiste. Ametlikult jõudis termin Saksa lahingumäärustikku alles 1888. 
aastal, kuid vastavaid põhimõtteid on kasutatud ja propageeritud juba varem. 
Näiteks rajanes Preisi armee 1812. aasta jalaväe eeskiri eeldusel, et mitte 
ainult vanemate juhtide, vaid kogu armee isikkoosseisu ülesanne on igal aja-
hetkel viia ellu kõrgema ülema kavatsust. Veelgi enam: selle kavatsuse ellu-
viimiseks pidid kõik olema valmis tegutsema ka käsu puudumisel või minnes 
saadud käsuga vastuollu58. Nii näiteks on 1858. aastal igas kindral staabi sõja-
mängus sätestatud, et „/…/ reeglina peab käsk sisaldama ainult seda, mida 
alluv oma eesmärgi saavutamiseks pole suuteline ise määrama /…/“59. 

Moltke sõjakunst põhineb kolmel alustalal: vägede esmase hargnemise 
tähtsustamisel, vastase ümberhaaramisel ja sellele järgneval hävitamisel ning 
Auftragstaktik’i kasutamisel juhtimisprintsiibina. Vägede juhtimisel eelistas 
Moltke anda oma alluvatele vaid üldise ülesande või eesmärgi, jättes selle 
täitmisega seotud üksikasjad nende otsustada. Preisi armee edu lahinguväljal 
oli otseselt seotud nende printsiipide rakendamisega. Kõik see toetus oma-
korda ohvitseride ja allohvitseride haridussüsteemile, mis valmistas ette üle-
maid, kellel olid vajalikud juhiomadused ja suurepärased taktikalised osku-
sed ning keda oli õpetatud loovalt ja leidlikult toime tulema sõja kaose ning 
määra matusega. Auftragstaktik’i printsiipe ei kasutatud ainult lahinguväljal, 
vaid ka igapäevases teenistuses. Nii näiteks piirdusid kindralstaabi selle 
perioodi väljaõppejuhised printsiipide ja soovitud tulemuste määramisega. 
Ülematele oli ette antud, mida väljaõpetatav üksus peab oskama ja milline on 
oodatav tase. Samas oli üksuste ülemate endi otsustada, kuidas nõutav tase 
eraldatud ressurssidega saavutada.60 Moltke süsteemis kuulus Auftragstaktik 

56  Kunagi pole võimalik omada olukorra kohta täit informatsiooni. Seetõttu peab juht 
suutma tegutseda puuduliku informatsiooni alusel ning olema valmis üllatusteks. Autori 
märkus
57  Kuna reaalses sõjategevuses on palju muutujaid, siis pole esialgsel planeerimisel võimalik 
kõike ette näha. Samuti võib olukord muutuda, näiteks ilm. Sellised üksikasjad mõjutavad 
plaani elluviimist ning kavandatu ja reaalsuse vahel tekkib hõõrdumine. Autori märkus 
58  Muth 2011, p. 139.
59  Ibid., p. 22.
60  Vandergriff 2013, p. 12.
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vanemohvitseride tasandile. Madalamatel juhtimistasanditel sellist lähene-
mist pigem soositi, kui rakendati kavakindlalt. 

Maailmasõdade vahelisel perioodil on Auftragstaktik’i käsitlejatena olu-
line mainida kindral Hans von Seeckti61 ning tema 1921. aastal koostatud 
juhendit „Juhtimine ning ühendrelvaliikide lahingutegevus“62. Seeckti tee-
neks peetakse Auftragstaktik’i põhimõtete ühendamist manööversõjapida-
mise põhimõtetega. Erilisel kohal on tema kontseptsioonis alluvate initsia-
tiiv ning sõjaudu ja hõõrdumine. Von Seeckti algatatud väljaõppesüsteemi 
muudatused pidid andma ohvitseridele ja allohvitseridele vajalikud oskused, 
teadmised ja kogemuse, et juhtida üks või kaks juhtimistasandit kõrgemat 
üksust, kui nende reaalne auaste seda nõudnuks. Von Seeckti käsitluse alusel 
koostas kindral von Becki63 juhitud töögrupp 1933.–1934. aastal uue lahingu-
määrustiku („Truppenführung“, ‘üksuste juhtimine’), mis sai Wehrmachti 
tegutsemise aluseks Teises maailmasõjas. Juhend täpsustas juhtimisootusi 
ning laiendas neid kuni reameeste tasandini64. 

Seega on algse kontseptsiooni olulisteks komponentideks juhtimine ees-
märgi püstituse kaudu, alluvatele tegevusvabaduse andmine ning alluva 
initsia tiivi igakülgne toetamine. Kõik nimetatud komponendid tuginevad 
ühtsele arusaamisele (lahingu)tegevuse soovitud tulemusest.

6. Kokkuvõte

Ülesandekeskse juhtimise puhul on selgelt tegu fenomeniga, mis liigitub 
pigem juhtimisfilosoofiliste põhimõtete kui juhtimisstiili, juhtimisvõtte, 
koordineerimismeetodi, delegeerimismeetodi või muu määratluse alla. 
Kuigi nii erinevate uurijate käsitlustes kui ka doktriinides on määratletud 
ÜKJ-i  erineval moel, leiab kõigil juhtudel mõiste täpsemast kirjeldusest vii-
teid pigem seosele organisatsiooni sisekultuuriga kui konkreetsete juhtimis-
toimingutega. See viitab asjaolule, et tegu on pigem juhtimisfilosoofiaga. 
Tuginedes Mintzbergi organisatsioonikäsitusele võib järeldada, et ÜKJ-i 

61  Kindralooberst Johannes Friedrich von Seeckt (1866–1936), Reichwehri staabiülem aas-
tatel 1919–1920 ning Saksa armee ülemjuhataja aastatel 1920–1926. Autori märkus 
62  Heeresdienstvorschrift 487: Führung und Gefecht der verbundenen Waffen (Berlin, 
 Germany: Verlag Offene Worte, 1921, 1923).
63  Kindralooberst Ludwig August Theodor Beck (1880–1944), Saksa armee kindralstaabi 
ülem aastatel 1935–1938. Autori märkus 
64  Corum, J. 2001. Foreword. – On the German Art of War: Truppenführung. Ed. and trans. 
by Bruce Condell and David T. Zabecki (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2001), p. x. 
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mõtestamine madalama kategooria juhtimistoimingute või juhtimiskäitu-
misena piirab oluliselt kontseptsiooni rakendamisvõimalusi ning edukust.

Kuna Kaitseväes on lisaks ülesandekesksusele tähelepanu all veel inimene 
ning organisatsiooni väärtused, saab Eesti kontekstis ÜKJ-i defineerida kui 
ühte juhtimisfilosoofia aluspõhimõtetest. Üldistusel leitud faktorid – ühtne 
arusaam, initsiatiiv, usaldus, tegevusvabadus ning detsentraliseeritus – 
peaksid olema Kaitseväe juhtimise nurgakivideks. Need mõisted moodus-
tavad ÜKJ-i tuuma ehk filosoofilise aluse. Nimetatud nurgakivid ei saa 
olla dekla ratiivsed, vaid peavad olema reaalselt omaks võetud Kaitseväe 
organisatsiooni- ja juhtimiskultuuris, selgelt kajastuma erinevates protse-
duurireeglites ja juhendites ning nende jõustamist peab toetama igapäevane 
juhtimis praktika.

Nagu teisteski riikides, on ka Eesti kaitseväe eripärad ning teistsugune 
kultuurikontekst tinginud ÜKJ-i mõtestamisel erineva taseme lisaprint-
siipe. Millised need lisaprintsiibid on, sõltub paljus Kaitseväe praegusest 
orga nisatsioonikultuurist. Seetõttu on tänapäeva Kaitseväe organisatsiooni-
kultuuri põhjalik analüüs üks vajalikke ettevalmistavaid samme, mis tuleb 
lähitulevikus kindlasti läbi teha. Veelgi enam: tuginedes Quinni võistlevate 
väärtuste teooriale, on ennustatav ka ÜKJ-i kasutuselevõtuga seotud surve 
Kaitseväe organisatsioonikultuurile. Lisaks tuleb arvestada, et ülal välja-
toodud filosoofilised põhimõtted on ühelt poolt absoluutsed, kuid teiselt poolt 
piiratud reaalse elu, inimfaktori ning organisatsiooni vajaduste ja võimalus-
tega. Seega tuleb lisaks Kaitseväe organisatsioonikultuuri uurimisele paika 
panna ka ÜKJ-i kasutuselevõtu ajaraamid. 

Samas tuleb mõista, et juhtimisfilosoofia rakendamisel on doktriini kin-
nitamine alles esimene samm. Suuremas pildis tähendab see lisaks organi-
satsioonikultuuri muutumist ja tõenäoliselt ka juhtimissüsteemi ülevaatamist, 
detsentraliseerides otsustusprotsessi ning andes vastutust käsuliinis allapoole. 
Igasugune muutus keerukas organisatsioonis tähendab hõõrdumist, arusaa-
matust, segadust ja vastupanu. Seega on üks vajalikke uurimissuundasid seo-
tud ka võimalike ÜKJ-i rakendusstrateegiate väljatöötamisega. 
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Lisad

Tabel 1. Ülevaade mission command’i uurijate põhiseisukohtadest

Autor Klassifi tseerimine Teaduslik 

lähenemisnurk

Põhiprintsiibid

J. Wittmann Mitmetahuline 
juhatamis- ja 
eestvedamis- 
kontseptsioon 

Organisatsiooniteooria 
Süsteemiteooria 
Võrgustikuteooria
Principal-agent-teooria
Eneseregulatsiooni 
teooria

Detsentraliseeritus
Delegeerimine
Tegevusvabadus
Osalemine 
Õppimisefekt
Usaldus
Initsiatiiv
Eneseregulatsioon
Paindlikkus
Improvisatsioon
Otsustuskiirus
Mittedetailsed käsud
Hinna-tulemuse suhe 

U. Ben-
Shalom
E. Shamir

Juhtimisfi losoofi a Initsiatiiv 
Ründav iseloom
Improvisatsioon 

L. W. Vogelaar Organisatsiooni-
psühholoogia

Tegevuse autonoomsus 
Eesmärkide selgus
Vahendite sobivus 
Usaldus ülemate vahel 

D. Vandergriff Relvajõudude 
kultuurifi losoofi a

Tulemusele suunatus
Detsentraliseeritus 
Ülema kavatsusest 
arusaamine ning 
selle raames iseseisev 
tegutsemine
Juhtide professionaalsus
Meelekindlus oma 
otsuste eest seismisel
Ülesande täitmise 
seadmine kõrgemale 
karjäärihuvidest

T. Krabberod Eestvedamis-
fi losoofi a

Initsiatiiv 
Teadmatusest tuleneva 
ebakindlusega 
toimetulek
Detsentraliseeritud 
otsustusprotsess

J. Keller Koordineerimis-
meetod

Organisatsiooniteooria 
Süsteemiteooria 
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Autor Klassifi tseerimine Teaduslik 

lähenemisnurk

Põhiprintsiibid

E. Shamir Kultuuriline 
fenomen

Sotsiaalantropoloogia Otsustusõiguse 
detsentraliseeritus
Alluvate võimustamine
Ülema tahte mõistmine 
ja sellest lähtumine 
Vastastikune usaldus, 
mis tugineb erialasele 
kompetentsusele
Hea infoliikuvus, mis 
tugineb doktriini ühtsele 
mõistmisele
Õppimise väärtustamine
Vigade tolereerimine
Tegevusele ja 
initsiatiivile suunatus
Vastutus
Usk inimesesse

M. van 
Creveld

Juhtimisfi losoofi a Valmidus toimida 
suuremas teadmatuses 
ja kaoses, et võita aega

J. Storr Juhtimisfi losoofi a Keerukusteooria Detsentraliseeritud 
juhtimisstiil
Initsiatiiv 
Vastutuse võtmine
Vastastikune usaldus
Enese 
sünkroniseerimine 
olukorraga
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Tabel 2. ÜKJ-i printsiibid eri riikide relvajõudude alusdokumentides

Riik Dokument Aeg Klassi-

fi katsioon

Põhiprintsiibid

Eesti MLA 2010 Juhtimisstiil Ülema selge kavatsus
Vastastikune usaldus
Ülesandepõhised käsud
Alluvate initsiatiiv
Ressursside olemasolu

NATO AJP-01 2011 Juhtimisstiil Detsentraliseeritus 
Ühine arusaam
Eesmärgipärasus
Initsiatiivi haaramine
Tegevusvabadus
Piisavate ressursside eraldamine ja 
võimustamine (empowerment)
Usaldus

NATO AJP 3-2 2016 Juhtimis-
fi losoofi a
Sõjaväelise 
juhtimise 
meetod

Ülema kavatsuse mõistmine
Vastastikune usaldus
Tegevuse soovitava mõju ja eesmärgi 
määramine
Alluva tegevusvabadus ning kohustus 
võtta initsiatiiv
Ressurssidega varustamine 
Kaalutletud riski võtmine
Tsentraliseeritud planeerimine ja 
 detsentraliseeritud elluviimine

USA ADP 6-0 2012 Juhtimis-
fi losoofi a

Jagatud, ühine arusaam
Selge ja arusaadav ülema kavatsus
Usaldus ja meeskonnatunne
Initsiatiivi distsiplineeritud 
 rakendamine
Riskivalmidus 

Saksamaa HDv100/100 2000 Sõjaväelise 
juhtimise 
printsiip

Ülema kavatsuse selge väljendus
Usaldus 
Tegevusvabadus 
Ressursside olemasolu

Ühend-
kuning-
riigid

JDP-01 2014 Juhtimis-
fi losoofi a

Ülema kavatsuse mõistmine
Õigeaegne otsustamine
Alluvate selge vastutus kõrgema ülema 
kavatsuse elluviimise eest
Pühendumine plaani elluviimisele
Minimaalne kontroll alluvate üle, 
mis on vastavuses nende võimete ja 
 oskustega
Alluvatele antakse teada, millist 
mõju ja miks ülem soovib, ning alluv 
 otsustab tegutsemisviiside üle
Piisavad ressursid ülesande täitmiseks
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Riik Dokument Aeg Klassi-

fi katsioon

Põhiprintsiibid

Holland JDP-5 2010 Sõjaväelise 
juhtimise 
stiil

Ülema kavatsuse mõistmine
Alluvate aktiivsus
Õigeaegne ja kvaliteetne otsustamine
Ülema eesmärgile pühendumus

Austraalia ADDP 00.1 2009 Juhtimis-
fi losoofi a

Vastastikune mõistmine
Usaldus 
Riskivalmidus

Norra JOD 2007 Juhtimis-
fi losoofi a

Tegutsemisvabadus 
Ressurssidega varustamine 
Detsentraliseeritus 
Initsiatiiv 
Asjatundlikkus 
Vastastikune usaldus

Kanada Leadership 
in the CF

2005 Juhtimis-
fi losoofi a

Ülema kavatsuse täpne mõistmine, mis 
võimaldab tegevusvabadust
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Tabel 3. ÜKJ-i põhitunnused

Tasand Doktriinides kajastuvad 

põhitunnused

Uuringutes kajastuvad põhitunnused

Organisatsiooni 
ülesehitus

Detsentraliseeritus Detsentraliseeritus 

Juhtimisfi losoofi a Vastastikune usaldus
Initsiatiiv
Ühine arusaam
Vastutus 
Asjatundlikkus

Õppimine ja arenemine 
Usaldus 
Initsiatiiv 
Asjatundlikkus
Ühine arusaam 
Vigade aktsepteerimine 
Usk inimestesse

Juhi mudel Kaalutletud risk Eneseregulatsioon 
Improvisatsioon 
Meelekindlus 
Teadmatusest tuleneva ebakindlusega 
toimetulek 
Vastutuse võtmine 
Otsustuskiirus 

Juhtimisstiil Tegevusvabadus Delegeerimine 
Tegevusvabadus 
Osalemine 
Õppimine 
Vahendite sobivus
Alluvate võimustamine

Juhtimisvõte Ülesandepõhised käsud
Ülema kavatsuse selge 
väljendus
Ressurssidega 
varustamine*

Mittedetailsed käsud 
Enese sünkroniseerimine olukorraga 
Selged eesmärgid 

*Ressurssidega varustamine ei seostu selgelt ühegi tasandiga. Seda võib tõlgendada juhtimise üld-
põhimõttena, kuid samas pole tegu ÜKJ-ile ainuomase faktoriga. Autori märkus

Reservkolonel AARNE ERMUS, MSc, KVÜÕA sõjaväepedagoogika ja 
juhtimise õppetooli organisatsioonijuhtimise lektor



FÜHREN MIT AUFTRAG – 
ÜLESANDEKESKNE JUHTIMINE

Detlef-Holger Müller

Sissejuhatus

Seitsmeaastases sõjas (1756–1763) toimus 25. augustil 1758 Zorndorfi  lähis-
tel (Berliinist kirde suunas tänapäeva Brandenburgi liidumaa aladel) lahing 
Friedrich II juhitavate Preisi vägede ja Wilhelm von Fermori ülemjuhatuse 
all olevate Vene vägede vahel. Vene poole arvuline ülekaal viis selleni, et 
Preisi armee sattus lahingu käigus üha rohkem kitsikusse ning neid ähvardas 
lüüasaamine. Preisi kuningas saatis seepeale ühe käskjala reservis olevate 
üksuste ülema, kindralleitnant Friedrich Wilhelm von Seydlitzi juurde ja 
käskis tal oma ratsaväega viivitamatult sündmuste käiku sekkuda. Seydlitz 
aga, jälgides tiivapositsioonil lahingu kulgu, keeldus käsku täitmast. Kui 
Friedrich II sellest kuulis, saatis ta uue virgatsi koos tungiva käsuga: „Otse-
kohe rünnata!“. Seydlitz, kes jälgis tähelepanelikult lahinguväljal toimuvat, 
hakkas ka sellele korraldusele vastu. Vastastikune mäng toimus veel kolman-
dat ja neljandat korda, kusjuures kuningas laskis virgatsil viimaks edasi anda 
ähvarduse: „Tema majesteedi käsul vastutab kindralleitnant rünnaku eest oma 
peaga!“ Seydlitz vastas sellele ähvardusele sõnadega: „Öelge kuningale, et 
pärast lahingut kuulub minu pea temale. Lahingu ajal vajan ma oma pead 
veel tema teenistuses.“ Alles hilisel pärastlõunal sekkus Seydlitz oma ratsa-
nikega lahingu käiku ja kandis just õigel hetkel venelaste tiivale sooritatud 
rünnakuga hoolt selle eest, et preislased veel õhtuks võidu saavutasid. Pärast 
lahingut tänas kuningas „sõnakuulmatut“ kindralit sõnadega: „Ka selle võidu 
eest võlgnen ma tänu teile.“1

Kirjeldatud sõjaajaloolise episoodi meenutamise eesmärk pole näidata, 
et siin võiks juba täheldada ülesandekeskse juhtimise algmeid. Küll aga on 
see tõenduseks, et kohapeal asuval ülemal on olukorrast mõnikord parem 

1  Nimetatud episoodi kirjeldus pärineb kogumikust „Seydlitz-Episoden“ (<http://www.se-
i-ydlitz-de/geschichte/der-reitergeneral/seydlitz-episoden>); vrd ka Schottmüller, A. 1858. 
Die Schlacht bei Zorndorf. Berlin: Verlag von Friedrich Schulze’s Buchhandlung, S. 47; 
Nowottnick, G. 1944. Große deutsche Soldaten in 200 Andekdoten. Berlin: Duncker & 
Humblot Verlag, S. 38. Artikli on saksa keelest  tõlkinud Andres Saumets.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 3, 2016, pp. 39–48 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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ülevaade, kui kõrgematel juhtimistasanditel. Just see arusaam ongi juhtimis-
printsiibi, mis loobub detailsest reguleerimisest ja panustab kaasamõtlevale ja 
vastutustundlikule kuulekusele alluvas valdkonnas, oluline põhjendus.

Järgnevalt esitatakse selle juhtimiskontseptsiooni või ka -fi losoofi a 
 tunnused, mida tähistatakse nimetusega ülesandekeskne või ülesandega juhti-
mine (sks Führen mit Auftrag, ingl mission command) ja mis on Saksa relva-
jõududes, Bundeswehris, tänapäevani kehtiv. Pärast ajaloolise tekkeprotsessi 
põgusat vaatlust on käsitluse keskpunktis juhtimismeetodi pragmaatiliselt 
orienteeritud kirjeldus, nagu ka selgitused selle rakendamise möödapääs-
matute eelduste ja tingimuste kohta. Selleks vaadeldakse kõigepealt üles-
annet andvat juhti, pidades silmas talle esitatavaid kvalifi katsiooninõudeid, 
seejärel analüüsitakse juhitavat kui ülesande saajat talle esitatavate nõuete 
seisukohalt. Käsitluse lõpetab põgus pilguheit ülesandekeskse juhtimis-
meetodi võimalustele ja piiridele.

Siinkohal tuleks teha veel üks terminoloogiline eelmärkus: käesolevas 
kirjutises käsitlemist leidva objekti kohta leiab sageli – kui mitte lausa üle-
kaalukalt – käibel oleva väljendi Auftragstaktik. Seda harjumuspärast termi-
nit järgnevas tekstis ei kasutata, sest ühest küljest peetakse taktika terminiga 
üldises keelekasutuses (vähemalt saksa militaarkeeleruumis) silmas pigem 
omaenese kasu meeles pidavat toimimisviisi, mida ülesandega juhtimine 
pole. Teisalt pole see juhtimispõhimõte piiratud üksnes (sõjalise) taktika 
valdkonnaga, vaid seda võib kasutada kõikehõlmavalt. Sama kehtib muide ka 
antagonistliku juhtimisvormi käsukeskne juhtimine (sks Führen mit Befehl, 
ingl order command) kohta, mida samuti kiputakse lühendatult tähistama 
terminiga Befehlstaktik.

Mõtteid ülesandekesksest juhtimisest

Selle juhtimisprintsiibi tegelikku algust seostatakse Preisi sõjaväe reformiga 
(1807–1814). Kindralleitnant Gerhard David von Scharnhorsti  juhtimisel 
uuris sõjaväe reorganiseerimiskomisjon, kuhu muuhulgas kuulus ka sõjandus -
teoreetik Carl von Clausewitz, Napoleoni sõdades kogetud hävitavate lüüa-
saamiste põhjusi. Lisaks põhjapanevatele puudujääkidele ohvitseride hari-
duses ja sõjaväelises väljaõppes tuvastati, et tähelepanuväärse lüüasaamise 
põhjuseks on olnud just rangelt detailse käsu ühekülgne järgimine ja tingi-
musteta kuuletumisele rajanev juhtimiskultuur. Samamoodi avaldati kahet-
sust, et suureks puudujäägiks on olnud ülemate ebapiisav informeeritus neist 
kõrgemal seisva juhtkonna kavatsustest.
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Komisjoni tõdemustele järgnenud ulatuslikud meetmed (mh üldise sõja-
väeteenistuskohustuse sisseviimine ja distsiplinaarseadustiku põhjalik muut-
mine) puudutasid ennekõike juurdepääsu ohvitseride karjäärile: nüüdsest ei 
olnud otsustav enam päritolu (aadliseisus!), vaid pigem hariduse ja iseloomu 
sobivuse tõendamine. Ohvitseri karjääriks juurdepääsu avamine kõikidele 
seisustele võimaldas rakendada ühiskonna kogu potentsiaali. Intellektuaalse 
kvaliteedi tugevama rõhutamise ja hariduse ning väljaõppe taseme tõstmise 
tulemusena arenes järk-järgult välja uus arusaam juhtimisest, mida küll otse-
selt veel ei saa nimetada ülesandega juhtimiseks, mis aga sisaldab igati selle 
meetodi põhijooni. Kindralfeldmarssal krahv Helmuth Moltke vanem, kes 
oli aastatel 1858–1888 Preisimaa kindralstaabi ülem, jätkas reform komisjoni 
mõtteid ja sõnastas esmakordselt: „Manöövrialal tuleb üleüldist korraldust 
otstarbekalt ja õigeaegselt rakendada. Juht jääb rinde taha, ta ei oota käske, 
vaid teostab seda, mida silmapilk võimaldab.“2 Veel selgemalt defi neerib 
sellist juhtimist aastatel 1920–1926 Reichswehri staabiülemana töötanud 
kindral Johannes (Hans) von Seeckt: „Erinevalt siduvast käsust, mis sekkub 
selle täitmise üksikasjadesse, on mõeldud nimetatud [Führen mit Auftrag] 
tähistuse all saavutatavat eesmärki, milleks antakse vahendid, kuid ka täielik 
vabadus ülesande täitmiseks.“3 Selle arusaama põhjal kuulutab Seeckt üles-
andekeskse juhtimise ainsaks lubatud meetodiks. Bundeswehri relvajõudude 
asutamisega (1955) võeti see juhtimismeetod algusest peale kasutusele ning 
on eeskirjades ja määrustikes kõrgeima juhtimisprintsiibina seadustatud. 
Tänapäevane enesestmõistetav juhtimiskultuur Bundeswehris, mis rajaneb 
ülesandekesksele juhtimisele, on niisiis ligikaudu poolteistsada aastat kestnud 
arengu tulemus.

Seeckti defi nitsioon hõlmab juba ülesandekeskse juhtimise olulisi tunnu-
seid eesmärk – vahend – vabadus teostamisel, kuid jätab varju ühe olulise ele-
mendi – kõrgemalseisva juhtkonna kavatsuse. Alles see informatsioon annab 
täidesaatvale tasandile juhtnöörid terviku mõttes vastutustundlikuks ja ise-
seisvaks tegutsemiseks. Neid nelja tegurit tuleb järgnevalt lähemalt  selgitada.

1.  Kõige tuumaks on muidugi saavutatav eesmärk. Sisu poolest tuleb 
see täpselt kindlaks määrata, ilma et seejuures sekkutaks ennetavalt 

 2  Moltkes Militärische Werke II. 2. Herausgegeben vom Großen Generalstab. Berlin 
1900, S. 40; vrd ka Ruth, L. 1997. Die Auftragstaktik als Führungskonzeption im Vergleich 
zu ausgewählten Führungskonzepten der Erwerbswirtschaft. Hamburg: UniBw Hamburg, 
S. 10.
3  Elble, R. 1960. Auftragstaktik: Möglichkeiten und Grenzen. – Truppenpraxis – Zeitsch-
rift für Taktik, Technik und Ausbildung. Jahrgang 1960, Heft 2, S. 83.
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 teokstegemisse. Peale selle tuleb reguleerida ajaline dimensioon ning 
siduda eesmärk, kuivõrd see on otstarbekas, eesmärgi saavutamise 
oodatud taseme või teisisõnu soovitud mõjuga. Formaalse käsuandmise 
raamides vastab sellele põhiülesande punkt (Auftrag, task).

2.  Eesmärgi andmisega jaotab ülem ühtlasi kätte ka (inim)jõud ja  vahendid. 
Ka siin kehtib põhimõte, et ressursside jagamine ei tohi elluviimist täie-
likult ette ära määrata. Ülesande täitmise eest vastutava isiku kohustus on 
oma otsuse põhjal taotleda tema arvates vajalikke lisaressursse.

3.  Eesmärk johtub kõrgemalseisva juhtkonna kavatsusest (commander’s 
intent), mida peab nägema selles seoses, sest vaid nii saab elluviival tasan-
dil tegutsev juht paigutada oma tegevuse laiemasse konteksti. Selle kavat-
suse sõnastamine nõuab mõttekäikudes selgust ja veenvust.
Operatsioonikäskude (STANAG 2014) baasil antud käsus tuleb kõrgemal-
seisva juhtkonna kavatsus selgeks teha punktide 1 (olukord), 2 (ülesanne) 
ja 3 (teostus) läbitöötamise ning hindamise kaudu.

OPP-st (operational planning process) kujundatud operatsioonikäsus 
on kõrgemalseisva juhtkonna kavatsus leitav käskude commander’s intent 
ja concept of operations alt. Selle kavatsuse paremaks mõistmiseks on 
otstarbekas läbi töötada ning hinnata selles käsus kirjeldatud eesmärke 
(objectives) ja taotletavaid mõjusid (eff ects).

4.  Selle juhtimismeetodi üht tunnust, vabadust teostamisel, ei tohi mingil 
juhul valesti tõlgendada kui täielikku sõltumatust tegutsemisviiside 
valikul. Juba kehtivad seadused ja eeskirjad piiravad tegutsemisruumi 
ja loomulikult tähistab juba välja selgitatud kõrgemalseisva juhtkonna 
kavatsus neid raame, milles saab toimuda eesmärgi elluviimine. Samuti 
võivad endast kujutada piiranguid teiste aktsioonidega koordineerimiseks 
vajalikud meetmed, nagu ka näiteks poliitilised kohustused või sõjalis-
strateegilised suunised.

Kui käsukeskse juhtimise korral kirjutab käsku andev ülem teostamistasan-
dil detailselt ette, kuidas ülesannet täita, siis ülesandekeskse juhtimise puhul 
loodetakse sellele, et täideviija tegutseb iseseisvalt ja olukorrale vastavalt. 
Esimesel juhul on käsku andval ülemal täielik kontroll lahinguplaani ellu-
viimise üle, teostamistasandil saab ootamatult tekkivate situatsioonide puhul 
või olukorra muutumise puhul paraku – sageli küll liiga hilja! – reageerida 
siis, kui ajamahuka protseduuri käigus on saadud uus käsk. Ülesandekeskne 
juhtimine seevastu annab tegevusvabaduse hinnata ettenägematuid arenguid 
olukorras iseseisvalt ja kasutada viivitamatult tekkivaid võimalusi, kuigi 
kõrgema ülema mittekaasamise ja ka eksliku tegutsemise ohu hinnaga.
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Mõlemad juhtimismeetodid oma äärmuslikus vormis moodustavad niisiis 
lõpp-punktid ühes kontiinumis, milles korraldusi tegev juht saab liikuda. Bun-
deswehris on üldiselt valitsev juhtimispõhimõte, et praktiseerida vastavalt 
olukorrale ja ülesandele võimalikult suurel määral ülesandekeskset juhtimist. 
Nimetatud meetodit eelistatakse seetõttu, et tegemist on sõjaväeliste juhtimis-
ülesannete lahendamiseks paindlikult rakendatava instrumendiga, mille eelised 
on selle kõrgeid nõudeid esitava meetodi riskide puhul selgelt ülekaalus.

Vaatleme nüüd lähemalt eeldusi, mis on tingimata vajalikud ülesande-
keskse juhtimise kontseptsiooni edukaks rakendamiseks. Üldises mõttes peab 
see printsiip asuma üldkehtivas koostoimivas juhtimiskultuuris, mis hõlmab 
kõiki tasandeid ja lähtub vastutustundliku, kaasamõtleva ja iseseisvaks 
tegutsemiseks suutelise ning selleks ka valmis oleva sõduri ideaalkujust. See 
arusaam on tuum, millest tulenevalt peab kasvatus ja väljaõpe olema orien-
teeritud sõnastatud maksiimile. Meetod saab olla edukas vaid siis, kui see 
printsiip – loomulikult olukorrale vastaval kujul – leiab tervenisti rakenda-
mist nii rahuaegses tegevuses kui ka lahinguolukorras. Nii ülesande andmine 
juhi poolt kui ka vastutus selle täideviimise eest alluval tasandil vajab pidevat 
praktikat, et tekitada käitumisel mõistmine, usaldus ja kindlusetunne.

Ülesandekeskse juhtimise praktiseerimisel on ülemal eriline ülesanne. 
Ülema juhtimisstiil, juhtimiskäitumine ja juhtimisoskus peavad talle alluta-
tud valdkonnas looma õhkkonna, milles tema alluvatel saab areneda rõõm 
vastutusest, iseteadlikkus ja iseseisvus, mis on ülesandekeskse juhtimise ole-
muslik alus.
1. Juhtimisstiil peab olema põhimõtteliselt suunatud koostööle, st ülemale 

vahetult alluv valdkond tuleb – mil iganes võimalik ja otstarbekas – kaasata 
otsuse tegemise ettevalmistamisse ja alluvad osalevad lahenduse otsimises 
oma ideedega. Selle eelduseks on avatud kommunikatsioonikultuur, milles 
näidatakse üles lugupidavat ja emantsipeerunud üksteise kohtlemist.

2. Oma juhtimiskäitumisega peab ülem oma alluvaid selleks julgustama 
ja motiveerima, et viimased saadud ülesanded hoolikalt läbi töötaksid, 
neid iseseisvalt hindaksid, nende täitmist vastutustundlikult ja algatus-
võimeliselt planeeriksid ning ülesanded ellu viiksid. Siinkohal on eriti 
oluline tähele panna kolme kriteeriumi:
a)  usaldus

Ülem peab laskma alluvatel tunda, et tal on usaldus nende saavutusval-
miduse ja -võime vastu, kusjuures hoiak peab olema kantud veendu-
musest, et sõduri kasvatus, haridus ja väljaõpe rajanevad kindlal alusel. 
Usaldusalust tuleb alluvatele näidata ausal ja usutaval moel ning see ei 
tohi mingil juhul olla vaid taktikaline manööver. 

FÜHREN MIT AUFTRAG – ÜLESANDEKESKNE JUHTIMINE
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b)  vigade tolereerimine
Ülesandekeskse juhtimise risk seisneb selles, et ülesande täideviimise 
tasandil võib tegutsemisvabadus viia ka vigadeni. Kuni need ei põhine 
olemasolevate seaduste ja eeskirjade ilmselgel rikkumisel, tuleb 
ülemal reageerida heatahtlikult ja edaspidise tegevuse jaoks abista-
vate suunistega. Alluv peab sellistes olukordades aduma, et ta kogeb 
oma ülema ausat ja mõistvat kohtlemist. Ülesande täitmisel tekkinud 
vead on muide alati piisavaks ajendiks välja- ja täiendusõppe meet-
mete rakendamisel.

c)  vastutuse jagamatus
Tegutsemisvastutuse jagamine ülesande täideviimise tasandile ei 
vabasta ülemat piiramatust üldvastutusest oma valdkonnas positiivsete 
või negatiivsete tulemuste puhul. Tema juhtimise all olevatel inimestel 
peab olema kindel tunne, et nende ülem kaitseb neid ka vigade korral.

3.  Ülema juhtimisoskus põhineb ennekõike tema sotsiaalsel, metoodilisel 
ja erialasel pädevusel. Siinkohal kerkivad eriti esile kolm tegurit:
a)  eesmärk ja kavatsus

Võime saavutatavat eesmärki ühemõtteliselt kirjeldada ja sellega 
seotud kavatsust täpselt sõnastada on ülesandekeskse juhtimise põhi-
mõtte eduka rakendamise üldine alus. See nõue eeldab selgust mõtle-
mises ja võimet oma mõtteid arusaadavalt väljendada. Meenutagem 
siinkohal Johann Wolfgang von Goethe mõttetera: „Kel on selged 
mõisted, võib käsutada.“

b)  inimeste juhtimine
Inimeste juhtimine, st nende juhatamine või viimine mingi kindla 
tegevuse ja käitumiseni, on igasuguse sõjaväelise juhtimise keskne 
ülesanne. Põhjalik kompetentsus inimeste juhtimises, mis on sisuliselt 
orienteeritud sõjaväele legitimatsiooni andnud ühiskonna väärtustele, 
peab seetõttu iseenesest mõistetavalt kuuluma iga ülema tööriistade 
hulka. Selle elementaarsed osad on inimeste tundmine, empaatia ja 
sisseelamisvõime.

c)  hindamisvõime
Inimeste juhtimisega on lähedalt seotud ülema võime õigesti hinnata 
oma alluvate tugevusi ja nõrkusi. Sellest tulenevalt peab ta alati leidma 
sobiva tasakaalu ühest küljest ülesande täitmisel antava vabaduse 
määra ja teisest küljest piiravate kohustuste vahel. Sest ülesande-
põhiselt juhitavatele inimestele võivad kahjulikku mõju avaldada nii 
liiga madalad kui ka ülemäära kõrged nõudmised.
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Järgnevalt vaatleme ülesandekeskse juhtimise kontekstis juhitava rolli, 
funktsiooni ja ülesandeid. Et vastata nõudmisele ülesandega iseseisvalt ja 
saavu tatava eesmärgi mõttes edukalt toime tulla, peavad juhitaval olema 
teatud omadused. Ta peab suutma mõelda keeruliste ja üldiste seoste tasan-
dil, valdama kindlalt lahingutegevuse aluseid ja omama arusaama poliiti-
listest seostest. Sellest tulenevad nõudmised kasvatusele, haridusele ja välja-
õppele.
1.  Kasvatuses on oluline aidata sõdurit edasi tema isiksuse arengus ja teha 

temast iseteadev, iseseisvalt mõtlev ja iseseisvaks tegutsemiseks võime-
line ning selleks ka valmis olev sõdurkonna liige. See sisaldab valmi-
dust distsipliiniks ja kuulekuseks, mis johtub arusaamast, veendumusest 
ja vastutusest. Et seda saavutada, on hädavajalik tunnustada igat sõdurit 
individuaalse inimese ja täieõigusliku riigikodanikuna ning nõuda temalt 
juba igapäevases rahuaja teenistuses kaasatoimimist aktiivse osalemise 
teel. Kasvatusliku mõju saavutamine isikliku eeskuju ja näitliku käitumise 
kaudu on tuntud ja usaldatav vahend kõikide tasandite ülemate jaoks!

2.  Sõduri hariduse eesmärk peab eelkõige olema see, et tutvustada teda 
põhiseaduse normide ja väärtustega, toomaks välja tema tegevuse kõlbe-
lised raamid. Haridusega on seetõttu ennekõike silmas peetud poliitilist 
haridust ja see sisaldab ka teavitamist aktuaalsetest poliitilistest sündmus-
test. Peale selle tuleb vahendada põhjalikke teadmisi seadusesätetest, mis 
sõjalistel missioonidel esinevaid stsenaariume silmas pidades hõlmab ka 
rahvusvahelisi õigusnorme (nt rahvusvaheline humanitaarõigus ja relva-
konfl iktiõigus). Lahingutegevuse vajaduse olukorras tulevad oluliselt 
kasuks teadmised ajaloolistest seostest ning pädevus kultuuridevaheliste 
erinevuste vallas.

3.  Väljaõppes on ülesandekeskse juhtimise õnnestumiseks olulised eelkõige 
kolm valdkonda:
a)  väljaõppe ulatus

Vajadusest orienteeruda ülesande täideviimise faasis kõrgemalseisva 
juhtkonna kavatsustes kasvab vältimatult välja nõue tunda järgmise 
juhtimistasandi struktuuri ja iseärasusi. Sellest tuleneb otseselt vajadus 
anda ülesannet täitvale alluvale vähemalt ühe taseme jagu kõrgemat 
väljaõpet, kui on tema tegelik tase. Konkreetselt tähendab see, et 
näiteks rühmaülem peab tundma ja mõistma vähemalt kompanii taset, 
kompaniiülem pataljoni- ja pataljoniülem vastavalt brigaaditaset jne. 
Neid seoseid tuleb väljaõppeplaanides tingimata arvestada!
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b)  olukorrahinnang
Ülesande täideviimise plaani otsuse tegemisel on keskne roll olukorra 
hindamisel. Selle alguses on ülesande analüüs, mis esmalt nõuab hooli-
kat vastamist kolmele põhilisele küsimusele:
• Mis on kõrgemalseisva juhtkonna kavatsus?
• Mis on põhiline saavutus, mida minult/meilt oodatakse?
• Missuguste korralduste/lahingureeglitega on minu/meie tegevus 

seotud?
Nendele küsimustele antud vastustest tulenevad edasised kaalut-

lused, kuidas ülesannet paremini täita.
Olukorrahinnangu skeem peab enesestmõistetavalt kuuluma iga 

tasandi juhi vaimsesse tööriistakasti ning see vajab pidevat rakenda-
mist, et otsuse langetamise mõttelist protsessi ühtsete kriteeriumite 
järgi struktureerida.

c)  juhtimis- ja lahingupidamispõhimõtted
Olemaks suuteline kõrgemalseisva juhtimise mõttes hindama, otsus-
tama ja tegutsema, tuleb kindlalt vallata juhtimis- ja lahingupidamis-
põhimõtteid (ka väeliigiüleseid). See väljakutse nõuab eelkõige palju-
rahvuselises keskkonnas ja/või sellega seotud sõjalistel operatsioonidel 
(joint operations) oluliselt avaramat teadmiste horisonti.

Täidesaatmistasandil suuremat vabadust pakkuvale juhtimiskultuurile üle-
mineku oluliseks põhjuseks on olnud lahinguvälja üha kasvav komplekssus. 
Ühelt „väejuhi künkalt“ ei olnud enam võimalik lahinguväljal toimuvat kont-
rolliva pilgu all hoida ning liikumisi keskselt suunata ja korraldada. Alguses 
toodud lugu kindral Seydlitzi käitumisest lahingus näitlikustas, et kohapeal 
asuva juhi käsutuses võib olla olukorra vahetum vaade ning seetõttu saab 
ta oma tegutsemise riske ja võimalusi paremini hinnata. Lahingutegevuse 
käigus võib tekkida ootamatult ettearvamatuid olukordi ning ülesandekeskne 
juhtimine võimaldab need viivitamatult ära kasutada, ilma et selleks peaks 
esmalt luba saama (üldjuhul on see ajamahukas ettevõtmine) ruumiliselt 
eemal asuvalt vahetult ülemalt.

See põhjapanev arusaam kestis kaua aega. Kuid hiljemalt esimese lahesõja 
ajal (1990/1991) algas informatsiooni teguriga uue dimensiooni sissemarss 
sõjaväelisse olukorrapilti. Informatsioon oli küll juba varem oluline tegur, 
kuid uued tehnilised võimalused viisid täistuuridel edasi arengu, mida võiks 
tähistada terminiga revolution in military aff aires ehk RMA. Selle keskmes 
seisab püüdlus luua igat laadi elektrooniliste luurevahendite võrgustiku abil 
operatsiooniruumis informatsiooni ülekaal ning tuletada sellest vahetud järel-
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dused relvaüksuste rakendamiseks. Võrgustikupõhine sõjapidamine (network 
centric warfare ehk NCW) kätkeb endas tendentsi, et sisuliselt püüeldakse 
tagasi „väejuhi künka“, st üheainsa keskse otsustuskoha poole, kus on igal 
ajal olemas aktuaalne ja detailne olukorrapilt, võibolla isegi täpsem ja ulatus-
likum, kui seda on kohapeal asuval juhil. Selline visioon eeldab peaaegu 
vältimatult kaugenemist ülesandekesksest juhtimisest ja käsukeskse juhtimise 
taaselustamist. Olemasolevate info- ja kommunikatsioonitehniliste võima-
luste abil saab oma vägede täpse positsiooni GPSi abil kindlaks teha ja nii on 
mõeldav koguni sekkumine üle mitme juhtimistasandi.

See väljavaade võib – vähemalt teoorias – olla väga ahvatlev, kuid prak-
tikas peidab endas salakavalaid ohtusid. Kogu informatsiooni koondumine 
ühte kohta viib paratamatult tasandi informatsiooniga ülekoormamisele 
(information overload), mille tagajärjel ähvardab otsusekandjat see, et ta 
kaotab tervikülevaate ja killustab end nn mikromänedžmendi teel üksik-
meetmetega. Juba Moltke vanem tunnetas seda ohtu (tõsi küll, tänapäeva 
tehnilistest võimalustest aimdust omamata) ja tõdes: „Eelis, mida juht usub 
jätkuva sekkumise abil saavat, on enamjaolt vaid näiv. Ta võtab sellega üle 
funktsioonid, mille täitmiseks on määratud teised isikud, ta loobub rohkem 
või vähem nende saavutustest ja suurendab omaenese tegevuse ülesandeid sel 
määral, et ta neid kõiki enam täita ei suuda.“4

Eriti kaalukas on see aspekt, et eri juhtimistasanditelt ülehüppamisega 
loobutakse sealsest intelligentsusest ja juhtimiskunstist. Kui jätta vahetasan-
ditel kahtlemata olemasolev erialane ja kogemusel rajanev teadmine sihilikult 
tähelepanuta, siis riskitakse mitte ainult tegutsemisvõimaluste ebavajaliku 
kitsendamisega, vaid rikutakse ka motivatsioonile rajaneva inimeste juhti-
mise elementaarseid põhimõtteid! Kõik see kõneleb põhimõtteliselt üles-
andekesksest juhtimisest kinnihoidmise kasuks, kuni lahinguväljal tegut-
sevad veel inimolendid, mitte robotid.

Kokkuvõte

Kindralmajor Carl von Clausewitzilt on pärit tõdemus: „Sõda on tead matuse 
valdkond; kolm neljandikku neist asjust, millele sõjas tegutsemine on rajatud, 
jääb suurema või vähema teadmatuseudu varju.“5 Selles kirjatöös näidati 

4  Moltkes Militärische Werke II. 2. Herausgegeben vom Großen Generalstab. Berlin 1900, 
S. 174; vrd ka Oetting, D. W. 1993. Auftragstaktik. Frankfurt a. M.: Report Verlag, S. 106.
5  Eestikeelne tsitaat on pärit: Clausewitz, C. von. 2004. Sõjast. (I raamat, III peatükk: Sõja 
vaim). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 74.

FÜHREN MIT AUFTRAG – ÜLESANDEKESKNE JUHTIMINE
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esmalt, et see „udu“ sõltub eelkõige lahinguvälja komplekssusest ja seepärast 
peaksid ülesande täitmiseks langetatud otsused tehtama seal, kus teadmatuse 
määr on eeldatavasti kõige väiksem. See lähteeeldus on aluseks juhtimis-
kontseptsioonile, mida tähistatakse nimetusega ülesandekeskne või üles-
andega juhtimine ning mis sisaldab endas järgmisi olulisi komponente: kõrge-
malseisva juhtkonna kavatsus – eesmärk – vahend – vabadus  teostamisel. 

Selle põhimõtte rakendamine näib olevat lihtne, kuid nõuab siiski osale-
jatelt, ühest küljest ülesannet andvalt ülemalt ja teisalt seda teostavatelt allu-
vatelt märkimisväärseid teadmisi ja omadusi. Ülesande andjal peab olema 
võime saavutatavat eesmärki ja sellega seotud kavatsust selgelt ja ühemõtte-
liselt sõnastada. Peale selle peab ta looma oma juhtimiskäitumisega usalduse 
ja vastastikkuse lugupidamise õhkkonna. Ülesannet täitev isik peab omalt 
poolt olema kindlameelne inimene, kes tahab põhjalikule haridusele tugi-
nedes tegutseda iseteadvalt, väärtuspõhiselt ja vastutustundlikult. Neid nõud-
misi saab täita vaid siis, kui ülesandekeskset juhtimist ei rakendata pelgalt 
valikuliselt, vaid see on iseenesestmõistetav praktika.

Tänapäevase luure-, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnika võima-
lused tõstatavad küsimuse, kas sellel on mõju ka juhtimise vormile. Tõsiasi, 
et ulatuslik ja aktuaalne informatsioon on igal ajal kättesaadav, tekitab küll 
ahvatlusi pöörduda tagasi „väejuhi künka“ fi losoofi a ning klassikalise käsu-
põhise juhtimise juurde, kuid tegelikkuses viiks ühte kesksesse kohta voolava 
infouputusega toimetulemine selle ülekoormamiseni. Just operatsiooniruumi 
komplekssuse tõttu on esmajoones kohapeal nõutud iseseisvalt mõtlevad ja 
tegutsevad iga taseme juhid, kes on suutelised ja valmis ettenägematutes olu-
kordades kiiresti ja adekvaatselt reageerima, ilma et nad seejuures kaotaks 
silmist kindlaksmääratud eesmärki ja järgitavat kavatsust. See juhtimismee-
tod omandab erilise väärtuse just rahutagamisoperatsioonidel (peace support 
operations), kus sõduritele antakse sageli vahetult eriülesandeid, kus nad 
peavad spontaanselt olukorrale vastavalt tegutsema.

Erukolonel dr. rer. pol. DETLEF-HOLGER MÜLLER, endine  Bundeswehri 
sõjaväepolitsei ja staabiteenistuse erialakooli (Sonthofen) ülem



ÜLESANDEKESKSE JUHTIMISE PÕHIMÕTETE 
RAKENDAMINE BALTI PATALJONI NÄITEL

Argo Sibul, Kersti Kõiv, Eero Aija

 

1. Sissejuhatus

Lahingus võib edu saavutada eri moel ning lähtuda saab paljudest juhtimis-
põhimõtetest, kuid järjest rohkem on NATO ja Eesti kaitsevägi hakanud 
keskenduma ülesandekesksele juhtimisele (edaspidi: ÜKJ), mis sobib keeru-
listesse olukordadesse. See juhtimispõhimõte on olemuselt ülemakeskne, 
kuid jätab alluvatele piisavalt palju tegutsemisvabadust, et olla kiire, lihtne 
ja paindlik. ÜKJ põhineb NATO ja selle liikmesriikide lahingueeskirjadel 
ning nende aluseks olnud sõjandusteoreetikute käsitlustel. ÜKJ-i olulisust 
rõhutavad näiteks Kaitseliidu doktriini projekti peatükk „Operatsioonide 
juhtimine“1, 1. jalaväebrigaadi ülema aastakäsk2 ning Kaitseväe Ühendatud 
Õppe asutuste arengukava 2015‒20223. ÜKJ-i edukaks rakendamiseks on vaja 
järgida selle põhimõtteid, kuigi pelgalt põhimõtete õpetamisest ja käskimisest 
ei piisa. Praegu puudub Eesti kaitseväes teadmine, kas üksustes on täidetud 
tingimused ÜKJ-i rakendamiseks ning seetõttu analüüsitakse selles uurimu-
ses4 nende avaldumist ja muutumist ajas Balti pataljoni näitel, mis koosneb 
 rahvuslikest väekontingentidest ning mitmerahvuselistest staapidest ja neile 
alluvatest üksustest5. Tegemist on osaga NATO reageerimisjõududest (NATO 
Response Force, NRF), mis on valmisolekus aastast 2016. Balti pataljoni 

1  Kaitseliidu doktriin. Operatsioonide juhtimine (projekt), lk 9.
<http://www.kaitseliit.ee/files/kaitseliit/img/files/Operatsioonide_ juhtimine.pdf> 
(20.04.2016).
2  1. jalaväebrigaadi ülema 2016. aasta käsk. 15.01.2016, nr 191K, lk 1. 
3  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste arengukava 2015‒2022. 16.06.2015. KVÜÕA 
nõukogu, lk 5. 
4  Artikkel põhineb Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes 2016. aastal kpt Argo Sibula kaits-
tud magistritööl „Ülesandekeskse juhtimise põhimõtete rakendamine Balti pataljoni näitel“.
5  Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahe-
line protokoll Balti Pataljoni staapide ja Balti Pataljoni isikkoosseisu staatuse kohta. 
16.04.1998. – RT II 1998, 39, 84. 

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 3, 2016, pp. 49–93 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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juhtriik on Eesti6, pataljoni tuumiku moodustab Eesti Scoutspataljon. Läti ja 
Leedu panustavad kumbki ühe jalaväekompaniiga ning erinevate lahingu-
toetusosistega nagu pioneerirühm, tankitõrjerühm, sõjaväepolitsei meeskond 
ja õhutulejuhtide meeskond7.

Artiklis käsitletava uuringu eesmärk oli analüüsida ÜKJ-i põhimõtete 
avaldumist Balti pataljonis, lähtudes tavasõja olukorrale vastavast välja-
õppestsenaariumist.

Eesmärgi täitmiseks püstitati kaks uurimisküsimust: 
1. Kas ja kuidas mõjutavad erinevad tegurid ÜKJ-i põhimõtete avaldumist 

ja muutumist?
2. Kuidas tõhustada ÜKJ-i rakendamist pataljoni tasemel?

Töö teoreetiline alus on käsitlused ÜKJ põhimõtetest riikide armeedes, 
mitme sugused meeskonnatööd mõjutavad tegurid, mis on ÜKJ-i rakenda-
mise eelduseks, ning ülesandekeskne käsk ja ülema kavatsus kui ÜKJ-i põhi-
mõtted, läbi mille leitakse nende peamised tunnused ja avaldumisvormid.

2. Teooria

2.1. Ülesandekeskse juhtimise põhimõtted 
eri riikide armeede käsitluses

ÜKJ on ülemale antud võim ja õigus käskida alluvaid, kes peavad ülesande 
täitmise ajal näitama üles initsiatiivi, lähtudes seejuures ülema kavatsusest 
selleks, et madalama taseme ülemad oleksid oma otsuste tegemisel kiired 
ning suudaksid kohaneda uute olukordadega, mis on vajalik sõjaväeliste 
operatsioonide läbiviimiseks8.

Eelnev USA armee defi nitsioon käsitleb ÜKJ kui juhtimisfi losoofi at, mida 
on vaja ÜKJ-i põhimõtete edukaks elluviimiseks kõikidel juhtimistasan-
ditel õpetada, kogeda ja pidevalt harjutada9. Juhtimisfi losoofi a on kogum 

6  Mission Preparation Plan for Preparation to Participate in NRF-16 with Baltic Bat-
talion. 12.11.2014, p. 2. 
7  Eesti, Läti ja Leedu annavad NATO käsutusse Balti pataljoni. 07.11.2013. 
<www.mil.ee> (09.04.2016). 
8  ADP 6-0. Mission Command 2012. Headquarters, Department of the Army, p. 1. [ADP 
6-0 2012]
9  ADRP 6-0. Mission Command 2014. Headquarters, Department of the Army, p. 1‒4. 
[ADRP 6-0 2014]
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 tõekspidamistest, väärtustest ning põhimõtetest, mis mõjutavad suurel määral 
reaalsuse tõlgendamist, aidates mõista, kuidas mõjutada inimesi10.

Eesti kaitseväes mõistame ÜKJ-i kui juhtimisstiili, mille eesmärk on 
panna alluvad mõistma kõrgema ülema kavatsusi ja oma osa tema plaanides, 
võimaldades neil täita oma põhiülesanded maksimaalse tegevusvabadusega 
ja sobivate ressursside abil11.

ÜKJ-i defi nitsioone on palju, näiteks toob Wittmann oma raamatus välja 
kümme, mille seas on ülesandekeskset juhtimist mõistetud ka elustiilina12. 
Tegemist on laiema kontseptsiooniga, kuid praeguses uurimuses käsitletakse 
ÜKJ-i kui juhtimisstiili, sest see väljendab, mil viisil seda rakendatakse.

Ülesandekeskse juhtimise tõhusamaks rakendamiseks Eesti kaitseväes on 
vaja aru saada sellise juhtimisstiili olemusest ning üheselt mõista, millis-
tele põhimõtetele see tugineb. ÜKJ-i on palju uuritud, kuid siiski lähenevad 
 riikide relvajõud kontseptsioonile mõnevõrra erinevalt, mille tulemusena 
 tõlgendatakse ja viiakse ka põhimõtteid ellu erinevalt (vt tabel 1).

USA armee käsitlus on vaadeldud riikidest kõige laiahaardelisem. 
 Võrreldes näiteks Suurbritannia armee ÜKJ-i põhimõtetega kaetakse põhi-
mõtted nagu tegevusühtsus, määratud põhipingutus ning tegevusvabadus 
USA armee käsitluses ühe põhimõttega ‒ ülesandekesksed käsud. Tuginedes 
faktile, et Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse alustes kirjeldatud ÜKJ-i 
põhimõtted pärinevad varasemast USA armee käsitlusest13, mida on 2012. 
aastal täpsustatud14, ning kuna see käsitlus on kõige mitmekülgsem, siis kasu-
tatakse edasises uurimuses peamise analüüsimeetodina viimati kirjeldatud 
kuut ÜKJ-i põhimõtet. 

10  Garner, H. C. 2012. Developing an Effective Command Philosophy. – Military Review, 
September-October, p. 77.
11  Militermi kodulehekülg. < http://termin.eki.ee/militerm/> (03.12.2015). [Militerm]
12  Wittmann, J. 2012. Auftragstaktik – Just a command technique or the core pillar of 
mastering the military operational art? Berlin: Carola Hartmann Miles–Verlag, pp. 44–46.
13  Seda kinnitas raamatu koostaja kolonelleitnant Enno Mõts eravestluses 04.05.2016 õppu-
sel Kevadtorm 2016. Autorite märkus.
14  ADP 6-0 2012, p. i. 
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Tabel 1. Riikide ÜKJ-i põhimõtted 15  16  17  18  19

Riik Suurbritannia15 Prantsusmaa16 Austraalia17 Eesti18 USA19

ÜKJ-i 
põhi-
mõtted

Tegevusühtsus

Määratud 
põhipingutus

Tegevusvabadus Tegevusvabadus

Usaldus Vastastikune 
usaldus

Vastastikune 
usaldus

Ühtsed 
arusaamad

Üksteise-
mõistmine

Ühtsed 
arusaamad

Õigeaegsed ja 
tõhusad otsused

Initsiatiivi 
haaramine

Alluvate 
initsiatiiv

Alluvate 
initsiatiiv

Riski 
võtmine

Kaalutletud 
riski aktsep-
teerimine

Ülema 
kavatsus

Selge ülema 
kavatsus

Ülesande-
kesksed
käsud

Ülesande-
kesksed käsud

Usaldus-
väärsus

Doktriin

Ressursside 
vastavus

15 ADP Operations 2010. The Development, Concepts and Doctrine Centre. Ministry of 
Defence, Shrivenham, pp. 6-12–6-15. [ADP Operations 2010]
16 JD-01. Doctrine for the Employment of the French Armed Forces 2014. Joint Centre 
for Consepts, Doctrine and Experimentation, p. 34. 
17 ADDP 00.1. Command and Control 2009. Australian Defence Force Warfare Centre, 
pp. 2-9–2-10. [ADDP 00.1 2009]
18 Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused. Maaväe ohvitseride ja staabitöö 
väljaõppejuhend. 2010. Tartu: KVÜÕA, lk 63. [EKVLTA 2010]
19 ADRP 6-0 2014, pp. 2-1–2-5. 
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2.2. Meeskonnatööd mõjutavad tegurid

Yukl toob välja, et viimase poole sajandi jooksul on tuvastatud mitmeid mees-
konnatööd mõjutavaid tegureid ning juhid saavad neid kasutada  sõltuvalt 
meeskonna tüübist ja situatsioonist20. Day, Harrison ja Halpin on seisukohal, 
et värskelt moodustatud meeskonnas on indiviidid oma vajaduste, ees märkide 
ja ootustega. Eduka eestvedamise tulemusena muutub meeskonna liikmete 
mina-vorm meie-vormiks, millel on meeskondlikud vajadused, eesmärgid 
ning tulemused.21

Meeskonnaliikmete oskused ja rollide jaotus on Yukli hinnangul olu-
line, sest meeskonna sooritus on parem, kui meeskonnaliikmetel on oma 
tööks vajalikud teadmised ja oskused ning nad saavad aru, mida ja kuidas on 
vaja teha ning mis ajaks tuleb oma ülesanded täita. Oskused ja rollide jaotus 
muutub olulisemaks siis, kui ülesanne on keeruline. Ülem saab oma tege-
vusega oma meeskonnaliikmete oskusi parandada. Moodustades uut mees-
konda või kaasates uusi liikmeid, saab ülem mõjutada meeskonna komplek-
teerimist. Ta peab veenduma, et kõigil tulevastel meeskonnaliikmetel oleks 
vajalik ettevalmistus. Samuti peab juht selgitama meeskonnaliikmetele nende 
ülesandeid ning nende täitmise olulisust lõppeesmärgi saavutamiseks. Sobi-
val ajahetkel peab ülem hindama meeskonnaliikmete oskusi ja tuvastama 
puudused, andma konstruktiivse tagasiside, vajaduse korral ise meeskonna-
liikmeid õpetama või määrama selleks vanemad ja kogenumad meeskonna-
liikmed või saatma alluvad kursustele.22

Yukl toob välja, et koostöö ja vastastikune usaldus on olulised meeskonna-
tööd mõjutavad tegurid, eriti kui meeskonnaliikmete rollid on üks teisest sõl-
tuvad23. Usaldust kui kõige olulisemat ÜKJ-i põhimõtet on rõhu tanud nii 
Suurbritannia24 kui ka Austraalia armee doktriin25. Suurem koostöö ja vastas-
tikune usaldus on meeskondades, kus selle liikmed tajuvad ennast meeskonna 
osana ja hindavad meeskonda kuulumist, moodustades sidusama koosluse. 
Meeskonna sidusust on raskem saavutada, kui meeskonnad on alles moo-
dustatud, koosseis vahetub pidevalt või ollakse teistest või  konkureerivatest 

20  Yukl, G. 2013. Leadership in Organizations. Eight Edition. Harlow: Pearson Education, 
p. 246. [Yukl 2013]
21  Day, D. V.; Harrison, M. M.; Halpin, S. M. 2009. An Integrative Approach to Leader 
Development – Connecting Adult Development, Identity and Expertise. New York: Psycho-
logy Press, p. 162. 
22  Yukl 2013, p. 247.
23  Ibid., p. 249.
24  ADP Operations 2010, pp. 6–14.
25  ADDP 00.1 2009, pp. 2–9. 
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meeskondadest, liikmete isiksuseomadused on liiga erinevad, nad on eba-
küpsed või töötatakse pikka aega stressirohkes keskkonnas.26 Hakanen ja 
Soudunsaari rõhutavad, et usalduse saavutamine on aeglane ja pikk prot-
sess, seda loovad ühiselt jagatud kogemused, mis omakorda aitavad paran-
dada meeskonnaliikmete koostööd ning suhtlust. Usalduse tekkimiseks on 
oluline olla avatud, jagada informatsiooni, olla aus ning põhjendada oma 
otsuseid. Usaldus võimaldab jagada uusi ideid, mis on aluseks uuendus-
likkusele.27 Laurence toob välja, et militaarmaailmas, kus tegutsetakse keeru-
listes ja ohtlikes olukordades, jälgivad alluvad (sõdurid) oma ülemaid ning 
annavad nende usaldusväärsusele pidevalt uusi hinnanguid. Selline muutuv 
usalduse hinnang on omane isegi kokku töötanud ja sidusates meeskonda-
des või üksustes.28 Usalduse muutumist ülema puhul enne lahinguoperat-
sioone on uurinud 2010. aastal Sweeney, kus sõdurid hindasid oma ülemaid 
operatsiooni „Iraagi vabadus“ käigus. Uuringust selgus, et enamiku sõdu-
rite hinnangud oma ülema usaldamise kontekstis muutusid. Peamisena toodi 
vastajate hinnangul välja ülema ebapädevus. Selle põhjuseks oli uus ülem 
üksuses ja tema lahingukogemuse puudumine, uued sõdurid üksuses ning 
nende ettekujutuse puudumine ülema võimetest, ülema halvad otsused nii 
missioonil kui ka sellele eelneva väljaõppe ajal ning ülema ükskõiksus, kui 
sõdurid kahtlesid väljaõppe kasulikkuses.29 

2.3. Ülesandekeskne käsk ja ülema kavatsus

Ülesandekeskne käsk ja anna selge ülema kavatsus on kaks ÜKJ-i põhimõtet 
(vt ka 2.1). Ülesandekeskses käsus peab olema selgelt ja alluvatele üheselt 
arusaadavalt sõnastatud ülema kavatsus, mis on käsu osa. Ülesandekeskne 
käsk on tehnika, mille puhul alluvatele jäetakse võimalikult suur tegevusvaba-
dus, kuidas ülesannet täita ja planeerida ning see peab sisaldama endas üksuse 
sihtstruktuuri, ülema kavatsust, tegevuskavandit, üksuse  põhiülesannet, 
 ülesandeid manööverallüksustele ja olulisi  kooskõlastusjuhiseid.30 Ülesande-
keskset käsku iseloomustab põhiülesandes soovitud mõju ja eesmärk, mida 

26  Yukl 2013, p. 249.
27  Hakanen, M.; Soudunsaari, A. 2012. Building Trust in High-Performing Teams. – Tech-
nology Innovation Management Review, June, pp. 39–40. [Hakanen, Soudunsaari 2012] 
28  Laurence, J. H. 2011. Military Leadership and the Complexity of Combat and Culture. – 
Military Psychology, 23, p. 491. 
29  Sweeney, P. J. 2010. Do Soldiers Reevaluate Trust in Their Leaders Prior to Combat 
Operations? – Military Psychology, 22, pp. S82–S83. [Sweeney 2010]
30  EKVLTA 2010, lk 66.
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sellega soovitakse saavutada, ning mida omakorda võib sõnastada mõju-
põhiselt. Sellest tulenevalt saab allüksuse ülem paremini aru talle püstitatud 
ülesandest ning võib ise valida taktikalise tegevuse, millega soovitud mõju 
saavutada.31 Ülesandekeskse käsu mõiste tõi laiemalt avalikkuse ette William 
S. Lind oma raamatus „Manööversõjapidamise käsiraamat“ 32.

Praegu on NATOs kasutusel STANAG 2014 viie-punkti-käsu formaat33 
ning STANAG 2287 täpsustab põhiülesande sõnastuse formaati. Selle alusel 
püstitatakse üksusele põhiülesanne standardsete lahingutoimingutega, mida 
laiendatakse eesmärgi sõnastamisega34.

Lahingutoimingud jagunevad tegevuspõhisteks, mõjupõhisteks ning 
mõned võivad väljendada nii tegevust kui ka mõju35.

Võrreldes esialgse viie-punkti-käsuga, mille eesmärk oli tavaliselt maas-
tiku vallutamine, keskendub ülesandekeskne käsk tegevusele vastasega36. 
Ülesandekeskse käsu olulised komponendid on kujutatud joonisel 1.

Ülesanded manööverallüksustele

Olulised kooskõlastusjuhised

Üksuse põhiülesanne

Keskendumine vastasele Ülema kavatsus

Üksuse sihtstruktuur

Tegevuskavand

Ülesandekeskne 
käsk

Joonis 1. Ülesandekeskse käsu olulised komponendid. Joonise koostamisel on kasutatud 
järgmisi allikaid: Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused 2010; Maaväe ohvit-

seride ja staabitöö väljaõppejuhend 2010; B-GL-300-001/FP-001 Land Operations 2008 ja 
William S. Lind’i „Manööversõjapidamise käsiraamat“ (2014)

31  B-GL-300-001/FP-001 Land Operations 2008. Kingston, Ontario: Chief of the Land 
Staff by the Army Publishing Office, pp. 5–28. 
32  Lind, W. S. 2014. Manööversõjapidamise käsiraamat. Tartu: Elmatar, lk 51. [Lind 2014]
33  STANAG 2014. 2000. NATO Military Agency for Standardization, p. B-2. 
34  STANAG 2287. 2006. NATO Standardization Agency, pp. 1‒2. [STANAG 2287 2006]
35  STANAG 2287. 2006. NATO Standardization Agency. Annex A, p. A-1. [STANAG 2287 
2006, Annex A]
36  Lind 2014, lk 50.
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Ülesandekeskse käsu komponendiks olev üksuse sihtstruktuur (vt lisa 2) on

ajutine grupeering, mille ülem moodustab oma orgaanilise ja juurde antud 
allüksustega konkreetse operatsiooni, lahingu või selle etappide jaoks /…/ 
Sihtstruktuuri moodustamise õigus annab ülemale võimaluse kohandada ja 
optimeerida oma üksuse lahinguvõimsust vastavalt ülesandele, vastasele ja 
maastikule. Sihtstruktuuri moodustamisel peab ülem kehtestama selge käsu-
õiguse allutatud ja tugevdusteks antud üksuste üle ning andma ristliidetud 
üksustele aega lõimimiseks ja toimiva ühtlustatud tegevuseeskirjaga  tutvu-
miseks.37

Sihtstruktuuri moodustamise eesmärk ÜKJ-i seisukohalt on allüksuste 
ühendrelvaliikide koostöö, millel on kaks peamist põhimõtet. Esiteks, eri 
relvaliike tervikuks ühendades suudetakse ühtede nõrku külgi tasakaalustada 
teiste tugevate külgedega. See täiendav põhimõte keskendub sõbralikele jõu-
dudele ning on mõeldud üksuste nõrkuste vähendamiseks. Kombinatsioon 
on sünergiline, mis tähendab, et relvaliikide koostöö korral on kogusumma 
suurem kui üksikosadel eraldi.38 Teiseks, kui ühendrelvaliike kasutatakse 
õigesti, toetavad need teineteist vastase vastu. See on nn dilemmapõhimõte: 
vastane peab enda edukaks kaitsmiseks ühest relvaliigist tuleneva ohu vastu 
avama oma haavatavuse teisele relvaliigile.39 Õige ühendrelvaliigi kasutami-
sel mõjutavad kaks või enamat relvaliiki vastast samaaegselt ning kaitstes 
ennast ühe vastu, muututakse haavatavamaks teistele relvaliikidele40.

Ülesandekeskse käsu komponendiks olev üksuse põhiülesanne (vt lisa 2) 
on „üksuse ülesande ja selle eesmärgi selge ja lühike sõnastus. Põhiülesanne 
peab andma vastuse viiele küsimusele: kes, mida, kus, miks ja millal.“41

Põhiülesande sõnastuses ei tohi selle täitmise viis ehk täpne taktikaline 
tegevus olla liiga detailselt lahti kirjutatud, et võimaldada allüksuste üle-
matele piisavat tegevusvabadust. Käskima peab lahingutoimingutena, kus 
tuleb eristada taktikalist tegevust, mõju ning toiminguid, mis võivad väljen-
dada mõlemat.42 Põhiülesande sõnastus STANAG 2287 järgi43 on kujutatud 
joonisel 2.

37  EKVLTA 2010, lk 55‒56. 
38  Leonhard, R. R. 2012. Manööversõja kunst. Tallinn: Raamatutrükikoda, lk 110–111. 
39  Ibid., lk 111.
40  Lind, W. S. 1985. Maneuver Warfare Handbook. Boulder, Colorado: Westview Press, p. 20. 
41  EKVLTA 2010, lk 245. 
42  STANAG 2287 2006, pp. 1–2.
43  Ibid., p. 2.
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Mida? Peab olema mõjuv tulemus

Kes?                                      Mõju                              Millal?                                  Miks?

1. JVP  RÜNDAB, et VALLUTADA (objekt) mitte hiljem kui H+2, eesmärgiga TAKISTADA VA...

Taktikaline tegevus, 
pole alati vajalik Kus?

Joonis 2. Põhiülesande sõnastus. Koostatud autorite poolt STANAG 2287 järgi

Ülesandekeskse käsu komponendiks olevat keskendumist vastasele (vt lisa 
2) on osaliselt käsitletud eelmise käsu komponendi üksuse põhiülesanne 
juures, kus peab käskima mõjupõhiselt ja küsimusega miks? Teisisõnu peab 
olema selge, millist mõju soovitakse vastasele avaldada ning see peab olema 
mõõdetav tulemus (näiteks vastane purustatud). Peale selle peab lahingukäsu 
punkt lõpptulemus väljendama ühena mõõdetavatest tingimustest vastase 
seisu korda.44 

„Ülema kavatsus [vt lisa 2] on kõikehõlmav juhis. See ei ole  tingitav 
ja kuulub vastuvaidlematule järgimisele, suunates staabitööd tegevuse 
planeerimisel.“45 Ülema kavatsus kirjeldab lühidalt, mida on vaja teha lahingu 
edukaks läbiviimiseks. See ühendab omavahel üksuse põhiülesande, tegevus-
kavandi ja ülesanded manööverüksustele. Ülema selge kavatsus on aluseks 
ühiste arusaamade tekkimisele ning võimaldab haarata initsiatiivi lahingu 
käigus.46 Kui ülema kavatsus on õigesti sõnastatud, siis on see nagu sild üle 
teadmatuse, mis ühendab omavahel üksuse põhiülesande ja tegevuskavandi 
(vt joonis 3) 47.

44  EKVLTA 2010, lk 64.
45  Ibid., lk 63.
46  ADRP 5-0. The Operations Process 2012. Washington, DC: Headquarters, Department 
of the Army, 2–19. [ADRP 5-0 2012]
47  Dempsey, R.; Chavous, J. M. 2013. Commander’s Intent and Concept of Operations. – 
Military Review, November-December, p. 62. 
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Ülema kavatsus peab sisaldama endas kolme komponenti: laiendatud ees-
märki, võtmeülesandeid ning lõpptulemust48. Samad komponendid on kirjel-
datud ka Eesti Kaitseväe maaväe lahingutegevuse alustes49. Punkti 3 juurde 
kuulub käsus põhipingutus või põhipingutusüksus50, kuid selle võib määrata 
ka lahingukavandi etapilises jaotuses iga etapi juures eraldi51.

Ülesandekeskse käsu komponendiks olev [t]egevuskavand (vt lisa 2)

kirjeldab tegevusvarianti. Kui lahingu käigus olukord muutub, siis läh-
tudes tegevusvabaduse põhimõttest, kohandab alluv tegevusvarianti nii, 
et ülesanne saaks täidetud. Seda tehes järgib ta üksuse põhipingutust, 
põhipingutus üksust ja ülema kavatsust. Seepärast on väga oluline, et ülema 
kavatsus oleks võimalikult selgelt sõnastatud.52

Ülesandekeskse käsu üks komponent on ülesanded manööverallüksustele 
(vt lisa 2).

Kui on olemas nimekiri määratud ja tulenevatest ülesannetest, tuleb teha 
valik, milline neist on vahetult seotud üksuse rolli eduka elluviimisega ning 
sellest lähtuvalt kõige tähtsam. Seda valitud ülesannet nimetatakse oluliseks 

48  ADRP 5-0 2012, pp. 2–19.
49  EKVLTA 2010, lk 63.
50  Ibid., lk 228.
51  ADRP 5-0 2012, pp.2–3.
52  EKVLTA 2010, lk 63.

Laiendatud eesmärk ja võtmeülesanded

Põhiülesanne Tegevuskavand
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Joonis 3. Ülema kavatsus. Koostatud autorite poolt Dempsey, R.; Chavous, J. M. 2013. 
Commander’s Intent and Concept of Operations. – Military Review, November-December, 
p. 62, järgi.
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ülesandeks. Tavaliselt on oluliseks ülesandeks üks määratud ülesannetest ja 
see on antud käsupunktis „ülesanded manööverüksustele“.53

Olulise ülesande täitmine on vajalik üksuse põhiülesande saavutamiseks54. 
Oluline ülesanne peab selgelt toetama põhipingutust. 

Ülesandekeskse käsu komponendiks olevad olulised kooskõlastus-
juhised (vt lisa 2) on „ülema nõuded ühistegevusteks, mis esitatakse tava-
liselt tegevuskäsus kirjalikult“55. Kooskõlastusjuhised peaksid sisaldama 
ajastamist, maastiku ja joonte nimetamist, ülema üliolulise teabe nõudeid, 
toetustegevuste kooskõlastamist, vasturünnaku juhiseid, tegevusi „juhul 
kui...“, jõukasutusreegleid ja täiendavaid juhiseid56. Tähtis on see, et koos-
kõlastusjuhised jätaksid allüksustele piisava tegevusvabaduse, samas ei ole 
see õigustus kooskõlastusjuhiseid mitte järgida. Oluline roll on allüksuste 
omavahelisel kooskõlastatud tegutsemisel.

3. Metoodika ja instrumendid

3.1.  Mõõtmisinstrumendid

ÜKJ-i või selle põhimõtete mõõtmiseks pole ühtselt kasutatavat, avalikult 
publitseeritud valideeritud mõõtmisvahendit. Seetõttu kombineeriti siinses 
uuringus eri andmekogumise meetodeid ja mõõtevahendeid.

ÜKJ-i põhimõtete – loo ühtne meeskond vastastikuse usaldusega ja loo 
ühtsed arusaamad, aktsepteeri kaalutletud riski ja näita üles initsiatiivi – 
mõõtmiseks koostati uurimistöö jaoks mõeldud küsimustiku põhiosa nn usal-
duse küsimustiku57 ning perspektiivse eestvedamise küsimustiku58  põhjal. 
Mõlemad küsimustikud on vaba kasutusega. Valiku puhul sai määravaks 

53  EKVLTA 2010, lk 185. 
54  Ibid, lk 242.
55  Ibid., lk 236.
56  Ibid., lk 229.
57  Adams, B. D.; Sartori, J. A. 2006. Validating the trust in teams and trust in leaders 
scales. Toronto, Ontario, Canada: Department of National Defence. <http://cradpdf.drdc-
rddc.gc.ca/PDFS/unc48/p525024.pdf> (20.03.2015). [Adams, Sartori 2006]
58  Edwards, J. R.; Knight, D. K.; Broome, K. M.; Flynn, P. M. 2010. The Development 
and Validation of a Transformational Leadership Survey for Substance Use Treatment Pro-
grams. – Substance Use & Misuse, Vol. 45, Issue 9, pp. 1279–1302. <http://web.b.ebscohost.
com/ehost/detail/detail?sid=8c7ab11c-5a40-4b86-9cd1-4588fd1957fa%40sessionmgr120&v
id=4&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=51073350&db=a9h> 
(20.03.2015). [Edwards et al. 2010]
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küsimustike kättesaadavus sel ajahetkel ning küsimuste sobivus, mõõtmaks 
ÜKJ-i põhimõtteid.

Usalduse ingliskeelne küsimustik oli eesti keelde tõlgitud juba varem59. 
Samuti kohandati eesti keelele vastavaks perspektiivse eestvedamise ing-
liskeelne küsimustik. Küsimustiku põhiosas kasutati hinnangute andmiseks 
Likerti skaalat väärtustes 1–7 (1 – üldse mitte nõus, 4 – ei oska  öelda, 7 – 
täiesti nõus). 

Enne esimesest küsitlust Balti pataljonis tehti 08.04.2015 Tartus piloot-
uuring ainult eestikeelse küsimustikuga, mille eesmärk oli välja selgitada, 
kas küsimustikus olevad väited on vastajatele arusaadavad. Valimi kogumaht 
oli 34 tegevväelast, ning uuringu tulemusena ei pidanud muutma mitte ühegi 
väite sõnastust ning neid tulemusi kasutati hilisemas uurimuses.

Lõplik küsimustik koosnes neljast küsimuste plokist (vt lisa 1), kus esi-
mesega saadi andmed vastaja rahvuse, praeguse allüksuse ja ametikoha, 
staaži ja missioonikogemuse kohta. Teise ja kolmanda plokina kasutati usal-
duse küsimustikku60, millega saadi andmed selliste ÜKJ-i põhimõtete nagu 
loo ühtne meeskond vastastikuse usaldusega ja loo ühtsed arusaamad kohta. 
Neljanda plokina kasutati perspektiivse eestvedamise küsimustiku61 kolme 
alaosa (arukas riski võtmine, soodustab innovatsiooni, on innovaatiline), mil-
lega saadi andmed selliste ÜKJ-i põhimõtete nagu kaalutletud riski aktsep-
teerimine ja näita üles initsiatiivi kohta. Mõlemas küsimustikus olid väited 
koondatud komponentideks ning antud neile nimed. Usalduse küsimustiku 
komponentide reliaablusnäitaja Cronbachi α jäi vahemikku 0,87–0,9562 ning 
perspektiivses küsimustikus 0,88–0,9463, mis andis aluse arvata, et küsi-
mustik on selle teema uurimiseks sobiv. 

Teise plokiga – usaldus meeskonna vastu – mõõdeti usaldust  meeskonnas, 
kus vastajad hindasid oma praegust meeskonda selliselt, et jao liige  hindas 
meeskonnana oma praegust jagu, rühmaülem oma praegust rühma ja 
kompanii ülem oma praegust kompaniid. Lisaks hindas pataljoniülem oma 
meeskonnana nelja manööverkompaniid eraldi. Kokku oli teises plokis 20 
väidet, mis oli jagatud algses küsimustikus neljaks komponendiks (1–5: hea-
tahtlikkus, 6–10: terviklikkus, 11–15: ennustatavus, 16–20: pädevus).

59  Eesti keelele kohandatud ankeet saadi kolonelleitnant Antek Kasemaalt. Autorite märkus
60  Adams, Sartori 2006.
61  Edwards et al. 2010.
62  Adams, Sartori 2006.
63  Edwards et al. 2010.
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Kolmanda plokiga – usaldus ülema vastu – mõõdeti usaldust ülemate vastu, 
kus vastajad hindasid oma praegust vahetut ülemat selliselt, et jao liige hindas 
jaoülemat, jaoülemad ning rühma juhtkond rühmaülemat, rühma ülemad ning 
kompanii juhtkond kompaniiülemat ning kompaniiülemad pataljoni ülemat. 
Kokku oli kolmandas plokis 20 väidet, mis olid jagatud algses küsimustikus 
neljaks komponendiks (1–5: heatahtlikkus, 6–10: terviklikkus, 11–15: ennus-
tatavus, 16–20: pädevus). 

Mõlema küsimuste plokiga koguti komponentidega heatahtlikkus ja 
tervik likkus andmeid ÜKJ-i põhimõtte loo ühtne meeskond vastastikuse usal-
dusega kohta ja komponentidega ennustatavus ning pädevus põhimõtte loo 
ühtsed arusaamad kohta. 

Neljanda plokiga – ülema riski võtmine ja uuenduslikkus – mõõdeti ülema 
riski võtmist ja innovaatilisust, kus vastajad hindasid oma praegust vahetut 
ülemat selliselt, et jao liige hindas jaoülemat, jaoülemad ning rühma juhtkond 
rühmaülemat, rühmaülemad ning kompanii juhtkond kompaniiülemat ning 
kompaniiülemad pataljoniülemat. Kokku kasutati algsest küsimustikust 21 
väidet, mis olid jagatud kolmeks komponendiks (1–6: arukas riski võtmine, 
7–14: soodustab innovatsiooni, 15–21: on innovaatiline). 

Komponendiga arukas riski võtmine koguti andmeid ÜKJ-i põhimõtte 
kaalutletud riski aktsepteerimine kohta ja komponentidega soodustab uuen-
duslikkust ning on uuenduslik põhimõtte näita üles initsiatiivi kohta. 

Peale ankeetküsitluse kasutati andmekogumise meetodina dokumendi-
analüüsi, mille eesmärk oli leida Balti pataljoni lahingukäskudest käsu 
kompo nente, millega saadakse andmed selliste ÜKJ-i põhimõtete nagu üles-
andekeskne käsk ning anna selge ülema kavatsus kohta. Teooria alapeatükist 
2.3 lähtuvalt leiti seitse komponenti, mis kirjeldavad ülesandekeskset käsku: 
üksuse sihtstruktuur, üksuse põhiülesanne, keskendumine vastasele, ülema 
kavatsus, tegevuskavand, ülesanded manööverallüksustele ning olulised 
kooskõlastusjuhised. Kõik komponendid jagunesid tunnusteks ning nende 
avaldumisvormid on välja toodud lisas 2. 

3.2.  Valim ja uurimisobjekt

Kokku jagati kolmes küsitluses välja 1500 ankeeti. Kuna uurimistöö autoritel 
puudusid täpsed andmed isikkoosseisu suuruse kohta (tegemist pole avalike 
andmetega), siis võeti aluseks 125 ankeeti iga manööverkompanii kohta. 
Balti pataljoni isikkoosseisu suurus muutus igal õppusel, kuid eelnev loogika 
tagas piisava hulga ankeete igale kompaniile. 
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Kolme küsitluse peale kokku tagastati 886 ankeeti (59% väljajagatud 
ankeetidest): esimese küsitlusega 352 (40% tagastatud ankeetidest), teise 
küsitlusega 174 (20% tagastatud ankeetidest) ja kolmanda küsitlusega 360 
(40% tagastatud ankeetidest). Edasisest analüüsist arvati välja 109 ankeeti 
(12% tagastatud ankeetidest), kus küsimustele oli jäetud osaliselt või täie-
likult vastamata ning ankeedid, kus tuvastati täitmisel muster (näiteks kõi-
kide küsimuste vastused üks ja sama number). Lõplikuks analüüsiks jäi 777 
ankeeti (52% väljajagatud ankeetidest): esimesest küsitlusest 326 (42% ana-
lüüsitavatest ankeetidest), teisest küsitlusest 155 (20% analüüsitavatest ankee-
tidest) ja kolmandast küsitlusest 296 (38% analüüsitavatest ankeetidest). 

Ankeetküsitlusega koguti vastajate taustandmed, mis on koondatud tabe-
lisse 2. Balti pataljoni isikkoosseisu keskmine staaž kaitseväes oli esimesel 
õppusel 57,6 kuud, teisel 54,4 kuud, kolmandal 51,2 kuud ning keskmine 
kolme õppuse lõikes 54,5 kuud. Keskmine staaž üksuses oli esimesel õppu-
sel 35,5 kuud, teisel 30,4 kuud, kolmandal 43,2 kuud ning keskmine kolme 
õppuse lõikes 37,4 kuud. Keskmine staaž ametikohal oli esimesel õppusel 21 
kuud, teisel 14,4 kuud, kolmandal 31,8 kuud ning keskmine kolme õppuse 
lõikes 23,8 kuud. Oma praeguse üksusega oli missioonil käinud esimesel 
õppusel 79 vastajat, teisel 68 vastajat ning kolmandal 51 vastajat. 

Tabel 2. Ankeetküsitluses kogutud vastajate taustandmed õppuste kaupa

Tunnus
Esimene 

õppus

Teine 

õppus

Kolmas 

õppus

Kolme õppuse 

keskmine

Staaž kaitseväes 57,6 kuud 54,4 kuud 51,2 kuud 54,5 kuud

Staaž üksuses 35,5 kuud 30,4 kuud 43,2 kuud 37,4 kuud

Staaž ametikohal 21,0 kuud 14,4 kuud 31,8 kuud 23,8 kuud

Praeguse üksusega 
missioonikogemus

79 vastajat 68 vastajat 51 vastajat

Teisel küsitlusel polnud õppuse ajaraamist tulenevatel põhjustel võimalik 
tagasi saada Läti ja Leedu manööverkompaniide tulemusi, sellest tulenevalt 
võrreldakse uurimuses põhiliselt esimese ja kolmanda küsitluse tulemusi 
ning teise küsitluse tulemusi kasutatakse vajaduse korral tulemuste paremaks 
tõlgendamiseks. 

Tagamaks küsitlusele vastanute ning manööverkompaniide anonüümsus, 
anti igale kompaniile kood (1, 2, 3, 4) ning edasises uurimuses ei käsitleta 
näiteks Leedu manööverkompaniid või Scoutspataljoni B manööverkompa-
niid, vaid umbisikuliselt vastava koodiga manööverkompaniid (koodid on 
uurimuses läbivalt ühtsed). 
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3.3. Andmekogumise protseduur

Esimene küsitlus korraldati 2015. aasta aprillis õppuse Gungnir ajal enne 
Balti pataljoni koostegevuse harjutamist, teine küsitlus 2015. aasta  juunis 
õppuse Sabre Strike lõpus ning kolmas küsitlus 2015. aasta novembris 
õppuse Trident Juncture lõpus. Analüüsitavateks dokumentideks olid eel-
mainitud õppustel kasutatud Balti pataljoni põhikäsud. Uurimuses ei olnud 
võimalik jälgida ühtesid ja samu indiviide isikupõhiselt, seda oli võimalik 
teha ametikoha ja allüksuse põhiselt. Longituuduurimuses peab arvestama 
probleemiga, et küsitluses osalejad võivad vahetuda või keelduda edasistes 
küsitlustes osalemast. Eriti tihti tuleb seda ette militaarteemalisi küsitlusi 
tehes, kuna uurimuses osalejad võivad olla vahetanud ametikohta, üksust 
või saadetud välislähetusse.64 Kirjeldatud probleemid tulid ilmsiks ka selles 
uurimuses, kuna uuritaval ajavahemikul muutus Balti pataljonis isikkoosseis 
ning üks rühm, kellega tegeldi uurimuse alguses, saadeti enne viimast küsit-
lust missioonieelsesse väljaõppesse. 

4. Analüüsi tulemused ja arutelu

4.1. Ankeetküsitluse tulemuste peakomponentide analüüs

Ankeetküsitluste tulemusi analüüsiti programmiga SPSS 20.0. Esmalt kont-
rolliti andmete vastavust normaaljaotusele, mille tulemus kinnitas, et tege-
mist on normaaljaotusega andmetega. Seejärel kontrolliti jaotuse asüm-
meetriat (skewness) ning ekstsessi (kurtosis) kordajat, millest selgus, et 
kõik arv näitajad jäid vahemikku –2…2. Väidetevaheliste seoste leidmiseks 
kasutati Pearsoni korrelatsioonikordajat. Teise küsimusteploki väidetevahe-
lised korrelatsioonikordajad jäid vahemikku r = 0,195 – 0,748, kolmanda 
ploki omad vahemikku r = 0,246 – 816 ning neljandas plokis vahemikku 
r = 0,310 – 0,716. Kõik seosed olid statistiliselt olulised p < .01. Eespool 
kirjel datud analüüside tulemused andsid aluse peakomponentide meetodi 
kasutamiseks koos varimax-pööramisega. Lisaks peakomponentide ana-
lüüsile võrreldi andmeanalüüsi käigus eri etappide küsitluste tulemusi 
 t-testiga, eesmärgiga leida, kas muutused ajas on statistiliselt olulised ning 
analüüsiti, mis on muutuste tekkepõhjused. Keskmiste võrdlemiseks muudeti 
7-palline Likerti skaala 6-palliseks selliselt, et keskmiste arvutamiseks arvati 

64  Soeters, J.; Shields, P. M.; Rietjens, S. 2014. Routledge Handbook of Research Methods 
in Military Studies. London and New York: Routledge, p. 199.
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välja hinne 4 (ei oska öelda) ning uus skaala, mida edaspidi uurimuses kasu-
tatakse, on 6-palline.

Peakomponentide analüüsil arvati teisest, kolmandast ja neljandast küsi-
musteplokist sisulise kaalutluse tulemusel välja järgmised väited, mis laadu-
sid mitmesse komponenti: 9.14, 11.7, 11.11 ja 11.19 (vt lisa 1).

Väide nr 9.15 laadus kahte komponenti (peakomponentide laadumised 
.566 ja .342), kuid ei laadunud üldse komponenti meeskonna ennustatavus, 
kuhu see oleks pidanud kuuluma algse küsimustiku kohaselt. Sisulise otsu-
sena jäeti tunnus alles edasiseks analüüsiks meeskonna pädevuse kompo-
nenti, kuna see laadus sinna tugevamini ning sisult oli väide sarnane teiste 
samas komponendis olevate väidetega.

Peakomponentide analüüsil ei arvatud ankeetküsitluse kolmanda küsi-
musteploki ‒ usaldus ülema vastu ‒ puhul edasisest analüüsist välja mitte 
ühtegi väidet. Algse küsimustiku kohaselt oli jaotatud kolmas küsimuste-
plokk neljaks komponendiks, kuid peakomponentide laadumiste tulemusena 
koondusid väited 10.1 kuni 10.10 (vt lisa 5) ühte komponenti (algse küsi-
mustiku kohaselt oleks pidanud moodustama kaks komponenti). Peakompo-
nentide mudelid on koondatud lisa 3 tabelitesse 12–14.

4.2. Ülesandekeskse juhtimise nelja põhimõtte avaldumine, 
analüüs ja arutelu

4.2.1. Usaldus meeskonna vastu

Leidmaks muutusi teises küsimusteplokis ‒ usaldus meeskonna vastu ‒, 
 võrreldi omavahel nelja komponendi muutusi (meeskonna heatahtlikkus, 
meeskonna terviklikkus, meeskonna ennustatavus, meeskonna pädevus) kol-
mel Balti pataljoni õppusel korraldatud küsitluste tulemustega. 

Analüüsides t-testiga komponentidele antud hinnangute keskmist ajas, 
ilmnes, et kõikide komponentide puhul keskmine hinnang esimest ja kol-
mandat õppust võrreldes halvenes (vt tabel 3) ehk teisisõnu vähenes usaldus 
meeskonna vastu. Põhjuste väljaselgitamiseks analüüsiti Balti pataljoni iga 
manööverkompaniid eraldi.

Neljandal manööverkompaniil suurenes meeskonna terviklikkuse ja mees-
konna pädevuse keskmine näitaja ning vähenes meeskonna heatahtlikkuse 
ja meeskonna ennustatavuse näitaja. Esimesel ja teisel manööverkompaniil 
vähenes keskmine näitaja (usaldus meeskonna vastu) iga komponendi lõikes, 
kuid mitte statistiliselt olulisel määral. 
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Tabel 3. Usaldus meeskonna vastu. Keskmiste võrdlus ja statistiline olulisus Balti pataljonis

Komponent Esimese 

õppuse 

keskmine

Kolmanda 

õppuse 

keskmine

Keskmiste 

erinevus

t SD Statistiline 

olulisus

Meeskonna 
heatahtlikkus 4,89 4,62 –0,27 4,30 1,08 p < .001

Meeskonna 
terviklikkus 4,74 4,55 –0,19 2,97 1,11 p < .003

Meeskonna 
ennustatavus 4,86 4,61 –0,25 4,27 1,01 p < .001

Meeskonna 
pädevus 4,85 4,56 –0,29 5,22 0,95 p < .001

Märkus: t – t-statistik, SD – standardhälve

Analüüsides t-testiga komponentidele antud hinnangute keskmist ajas, ilmnes 
et kolmandal manööverkompaniil langes keskmine hinnang kõikides kom-
ponentides (vt tabel 4). 

Tulemustest saab järeldada, et esimeses ja teises manööverkompaniis 
vähenes üldine usaldus meeskonna vastu, kuid mitte statistiliselt olulisel 
määral ning kolmandas manööverkompaniis vähenes keskmine näitaja kõi-
kides komponentides statistiliselt olulisel määral, mis mõjutas Balti pataljoni 
üldise keskmise langust. 

Tabel 4. Usaldus meeskonna vastu. Keskmiste võrdlus ja statistiline olulisus kolmandas 
manööverkompaniis

Komponent Esimese 

õppuse 

keskmine

Kolmanda 

õppuse 

keskmine

Keskmiste 

erinevus

t SD Statistiline 

olulisus

Meeskonna 
heatahtlikkus 4,88 4,47 –0,41 2,94 1,10 p < .005

Meeskonna 
terviklikkus 4,80 4,44 –0,36 2,50 1,13 p < .015

Meeskonna 
ennustatavus 4,93 4,66 –0,27 2,12 0,95 p < .038

Meeskonna 
pädevus 4,84 4,37 –0,47 3,13 1,19 p < .003

Märkus: t – t-statistik, SD – standardhälve
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Selgitamaks välja keskmiste vähenemist kõikide komponentide lõikes, võr-
reldi kõiki komponente nii esimese kui ka kolmanda õppuse tunnustega, nagu 
näiteks missioonikogemus, staaž allüksuses ning staaž ametikohal. Statisti-
liselt oluline erinevus kolmandal õppusel ilmnes tunnuse nagu staaž ameti-
kohal ja komponentide nagu meeskonna terviklikkus ja meeskonna ennus-
tatavus vahel. Tunnus staaž ametikohal jagati kahte rühma: 1–3 kuud, mis 
moodustas 50,5% isikkoosseisust, ning üle kolme kuu, mis moodustas 49,5% 
isikkoosseisust. Tulemused koondati tabelisse 5.

Tabel 5. Tunnuse staaž ametikohal võrdlus komponendiga usaldus meeskonna vastu kol-
mandas manööverkompaniis 

Komponent 1–3 kuud 

keskmine

SD Üle 3 kuu 

keskmine

SD Keskmiste 

erinevus

t Statistiline 

olulisus

Meeskonna 
heatahtlikkus 4,54 0,73 4,58 0,68 0,04 –0,22 p < .828

Meeskonna 
terviklikkus 4,36 0,78 4,58 0,88 0,22 1,77 p < .044

Meeskonna 
ennustatavus 4,35 0,65 4,67 0,69 0,32 2,14 p < .035

Meeskonna 
pädevus 4,35 0,71 4,26 0,67 0,09 0,61 p < .543

Märkus: t – t-statistik, SD – standardhälve

Analüüsitavas manööverkompaniis oli tunnuse staaž ametikohal keskmine 
esimesel õppusel 16,4 kuud ning kolmandal õppusel 9,1 kuud, keskmiste 
erinevus –7,3 kuud statistiliselt olulisel määral p < .006. 

Seega võib järeldada, et võrreldes esimese ja kolmanda õppusega on uuri-
tavasse manööverkompaniisse lisandunud uusi mehi, kes pole allüksusega 
varem suurematel õppustel käinud, pole veel üksuses kohanenud ning mees-
konnaliikmete vahel pole täiel määral välja kujunenud vastastikune usaldus. 
Tulemused kinnitavad teoorias käsitletut ja näitavad, et meeskonna sidusust 
on raskem saavutada alles moodustatud meeskondades ja olukorras, kui 
meeskonnaliikmed pidevalt vahetuvad65. Usalduse saavutamine on aeglane ja 
pikk protsess, mida loovad ühiselt jagatud kogemused, mis omakorda aitavad 
parandada omavahelist koostööd ning suhtlust66. 

65  Yukl 2013, pp. 249–250.
66  Hakanen, Soudunsaari 2012, pp. 39–40.
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4.2.2. Usaldus ülema vastu

Leidmaks muutusi teises küsimusteplokis usaldus ülemasse, võrreldi oma-
vahel kolme komponendi muutusi (ülema heatahtlikkus ja terviklikkus, ülema 
ennustatavus, ülema pädevus) kolme õppuse lõikes. 

Analüüsides t-testiga komponentidele antud hinnangute keskmist ajas, 
ilmnes, et ülema usaldamise keskmine hinnang esimest ja kolmandat õppust 
Balti pataljonis võrreldes halvenes (vt tabel 6). Põhjuste selgitamiseks ana-
lüüsiti iga Balti pataljoni manööverkompaniid eraldi. 

Tabel 6. Usaldus ülema vastu. Keskmiste võrdlus ja statistiline olulisus Balti pataljonis

Komponent Esimese 

õppuse 

keskmine

Kolmanda 

õppuse 

keskmine

Keskmiste 

erinevus

t SD Statistiline 

olulisus

Ülema heatahtlikkus 
ja terviklikkus 5,14 4,85 –0,29 4,82 1,01 p < .001

Ülema ennustatavus 4,85 4,61 –0,24 3,83 1,05 p < .001

Ülema pädevus 5,33 4,96 –0,37 5,70 1,10 p < .001

Märkus: t – t-statistik, SD – standardhälve

Esimesel, teisel ja neljandal manööverkompaniil ei olnud keskmised näitajad 
komponentide ja õppuste lõikes statistiliselt olulised, mistõttu ei saa neile 
tugineda.

Kolmandal manööverkompaniil vähenes keskmine näitaja kõikides 
kompo nentides (vt tabel 7), mis võis põhjustada Balti pataljoni näitajate 
üldise keskmise languse.

Tabel 7. Usaldus ülema vastu. Keskmiste võrdlus ja statistiline olulisus kolmandas 
manööverkompaniis

Komponent Esimese 

õppuse 

keskmine

Kolmanda 

õppuse 

keskmine

Keskmiste 

erinevus

t SD Statistiline 

olulisus

Ülema 
heatahtlikkus ja 
terviklikkus

5,08 4,75 –0,33 2,69 0,96 p < .009

Ülema 
ennustatavus 4,76 4,43 –0,33 2,61 0,99 p < .011

Ülema pädevus 5,38 4,96 –0,42 2,93 1,14 p < .005

Märkus: t – t-statistik, SD – standardhälve
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Selgitamaks välja keskmiste languse võimalikke põhjuseid kõikides kompo-
nentides, analüüsiti kolmandat manööverkompaniid eraldi. Analüüsimisel 
võrreldi kõiki komponente nii esimese kui ka kolmanda õppuse taustatunnus-
tega, nagu näiteks missioonikogemus, staaž allüksuses ning staaž ametikohal. 
Võrdluses ei tuvastatud mitte üheski komponendis mitte ühegi tunnusega 
statistiliselt olulist seost. 

Järgnevalt otsiti andmestikust tulemuste tõlgendamiseks sisulisi  põhjusi 
ning leiti, et enne kolmandat õppust oli välja vahetatud palju juhtivatel 
ameti kohtadel olevaid inimesi. Võrreldes teise õppusega, oli allüksuses uuel 
ametikohal viis jaoülemat, kolm rühmaülemat, kompaniiveebel ning kompa-
niiülema abi. Seega võib eeldada, et meeskondadel polnud veel oma uute 
ülemate vastu usaldust tekkinud. Tulemused kinnitavad Yukli käsitlust ja näi-
tavad, et meeskonna sidusust on raskem saavutada alles moodustatud mees-
kondades67 ning Hakaneni ja Soudunsaari tõdemust, et usalduse saavutamine 
on aeglane ja pikk protsess, mida loovad ühiselt jagatud kogemused.68 Ka 
Sweeney uurimusest selgus, et ülema usalduse vähenemise põhjuseks allu-
vate silmis olid uus ülem üksuses, ülema lahingukogemuste puudumine (viiel 
uuel ametikohal oleval isikul oli olemas lahingukogemus kas sama või mõne 
teise üksusega, kuid uuel ametikohal olles polnud neist keegi missioonil käi-
nud) või olid sõdurid üksuses uued (vt alapeatükk 4.2.1 tulemusi) ning neil 
puudus veel ettekujutus ülema võimetest.69

4.2.3. Ülema riski võtmine ja uuenduslikkus

Leidmaks muutusi kolmandas küsimusteplokis – ülema riski võtmine ja 
uuenduslikkus –, võrreldi omavahel kolme komponendi muutusi (arukas riski 
võtmine, soodustab uuenduslikkust ja on uuenduslik) kolme õppuse lõikes. 

Analüüsides t-testiga komponentidele antud hinnangute keskmist ajas, 
ilmnes, et keskmine hinnang komponentide nagu arukas riski võtmine (vt 
tabel 8) ja on uuenduslik puhul paranes, ning komponendi soodustab uuen-
duslikkust puhul vähenes statistiliselt olulisel määral.

67  Yukl 2013, pp. 249–250.
68  Hakanen, Soudunsaari 2012, pp. 39–40.
69  Sweeney 2010, pp. S82–S83.
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Tabel 8. Ülema riski võtmine ja uuenduslikkus. Keskmiste võrdlus ja statistiline olulisus Balti 
pataljonis

Komponent Esimese 

õppuse 

keskmine

Kolmanda 

õppuse 

keskmine

Keskmiste 

erinevus

t SD Statistiline 

olulisus

Arukas riski 
võtmine

4,47 4,58 0,11 –1,23 0,97 p < .221

Soodustab 
uuenduslikkust

4,78 4,62 –0,16 2,54 1,07 p < .012

On uuenduslik 4,53 4,56 0,03 –0,35 1,02 p < .725

Märkus: t – t-statistik, SD – standardhälve

Selgitamaks välja tulemuste põhjuseid, analüüsiti kõiki Balti pataljoni 
kompo nente nii esimese kui ka kolmanda õppuse tunnustega, nagu näiteks 
missioonikogemus, staaž allüksuses ning staaž ametikohal. Tulemustest sel-
gus, et statistiliselt olulised tulemused olid komponentide võrdluses ainult 
esimese õppuse komponentidel tunnusega missioonikogemus, kolmandal 
õppusel statistiliselt olulisi erinevusi ei olnud. 

Praeguse üksusega missioonil käinud hindasid missioonil mittekäinutega 
võrreldes ülema riski võtmist ja uuenduslikkust kõikide komponentide lõikes 
esimesel õppusel kõrgemalt (vt tabel 9). 

Tabel 9. Ülema riski võtmine ja uuenduslikkus. Keskmiste võrdlus ja statistiline olulisus 
võrdluses missioonikogemusega esimesel õppusel Balti pataljonis

Komponent Missioonil 

käinud

SD Missioonil 

mittekäinud

SD Keskmiste 

erinevus

t Statistiline 

olulisus

Arukas riski 
võtmine

4,80 0,77 4,37 0,68 –0,43 4,64 p < .001

Soodustab 
uuenduslikkust

4,90 0,78 4,71 0,68 –0,29 2,06 p < .04

On uuenduslik 4,81 0,78 4,43 0,66 –0,38 4,22 p < .001

Märkus: t – t-statistik, SD – standardhälve

Kahes manööverkompaniis, esimeses ja neljandas, ei olnud mitte ükski 
ankeedile vastanu missioonil käinud ning seetõttu ei olnud võimalik neid all-
üksusi missioonikogemuse tunnusega analüüsida ning kolmandal manööver-
kompaniil ei tuvastatud statistiliselt olulisi erinevusi.

Teise manööverkompanii analüüsimisel selgus, et esimesel õppusel oli kõi-
kide komponentide keskmine kõrgem praeguse üksusega missioonil  käinutel, 
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kuid statistiliselt oluline ainult komponendis arukas riski võtmine, kus prae-
guse üksusega missioonil käinute keskmine oli 4,86 ning missioonil mitte-
käinutel 4,51, keskmiste erinevus –0,35 statistiliselt olulisel määral p < .031. 
Esimese ja kolmanda õppuse tulemused koondati tabelitesse 10 ja 11.

Tabel 10. Ülema riski võtmine ja uuenduslikkus. Keskmiste võrdlus ja statistiline olulisus 
võrdluses missioonikogemusega esimesel õppusel teises manööverkompaniis 

Komponent Missioonil 

käinud

SD Missioonil 

mittekäinud

SD Keskmiste 

erinevus

t Statistiline 

olulisus

Arukas riski 
võtmine

4,86 0,56 4,51 0,87 –0,35 2,19 p < .031

Soodustab 
uuenduslikkust

4,84 0,63 4,69 0,70 –0,15 0,99 p < .323

On uuenduslik 4,75 0,66 4,53 0,73 –0,22 1,44 p < .154

Märkus: t – t-statistik, SD – standardhälve

Tabel 11. Ülema riski võtmine ja uuenduslikkus. Keskmiste võrdlus ja statistiline olulisus 
võrdluses missioonikogemusega kolmandal õppusel teises manööverkompaniis

Komponent Missioonil 

käinud

SD Missioonil 

mittekäinud

SD Keskmiste 

erinevus

t Statistiline 

olulisus

Arukas riski 
võtmine

4,46 0,57 4,62 0,80 0,18 –0,79 p < .463

Soodustab 
uuenduslikkust

4,28 0,99 4,41 1,06 0,13 –0,44 p < .660

On uuenduslik 4,27 0,59 4,61 0,88 0,34 –1,48 p < .144

Märkus: t – t-statistik, SD – standardhälve

Tulemustest lähtuvalt võib väita, et teises manööverkompaniis hindasid esi-
mesel õppusel praeguse üksusega missioonil käinud kaitseväelased ülema 
riski võtmist ja uuenduslikkust kõrgemalt kui praeguse üksusega missioonil 
mittekäinud kaitseväelased.

Statistiliselt olulise muutuse selgitamiseks leiti sisuline põhjendus, kus 
teises manööverkompaniis oli vähenenud praeguse üksusega missioonil 
käinute arv 38-lt esimesel õppusel 19-ni kolmandal õppusel (Balti patal-
jonis vastavalt esimesel õppusel 79 ning kolmandal õppusel 51, vt tabel 2). 
Uuritavast allüksusest saadeti pärast teist õppust üks rühm missioonieelsele 
väljaõppele ning seetõttu vähenes ka isikute arv, kes oleksid potentsiaalselt 
oma vahetut ülemat vaadeldavate komponentide lõikes kõrgemalt hinnanud. 
Tulemused kinnitavad Hakaneni ja Soudunsaari lähenemist ja näitavad, et 
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usalduse  saavutamine on aeglane ja pikk protsess, mida loovad ühiselt jaga-
tud kogemused (praegusel juhul ühine missioonikogemus), mis omakorda 
aitavad parandada meeskonnaliikmete koostööd ning suhtlust70. Samuti 
selgus Sweeney uurimusest, et sõdurite usaldus ülemate vastu kasvas, kui 
ülematel olid head taktikalised teadmised ja oskused neid ellu viia, ülemad 
võtsid vastu õigeid otsuseid ning tulid toime stressiga nii väljaõppe kui ka 
missiooni ajal71.

4.3. Ülesandekeskse käsu ja ülema kavatsuse analüüs 
Balti pataljoni käsus „Liberation of Riga“

Selleks, et uurida Balti pataljoni lahingukäskude vastavust ÜKJ-i põhi-
mõtetele, tehti dokumendianalüüs pataljoni väljaõppe käigus allüksustele 
antud põhikäsule „Liberation of Riga“. Ülesandekeskse käsu komponendid, 
peamised tunnused ja nende avaldumisvormid, mis olid dokumendianalüüsi 
aluseks, on koondatud maatriksisse (vt lisa 2).

4.3.1. Üksuse sihtstruktuur

Kõikidele manööverallüksustele olid allutatud tugevduseks üksused (kõige 
vähem kolm, kõige rohkem kuus) koos käsuõigusega OPCOM ja TACOM. 
Sihtüksuste struktuurid olid selgesti välja toodud. Mõlemad manööver-
kompaniid olid eri etappidel põhipingutusüksused ning jõudude jaotuses oli 
neile jagatud kõige enam ressursse. Sellest võib järeldada, et sihtstruktuurid 
toetasid põhipingutust. Käsuõigused andsid manööverkompanii ülematele 
piisavalt tegevusvabadust, kuna OPCOM võimaldas anda allutatud üksus-
tele põhiülesande ja vajaduse korral muuta selle struktuuri ning TACOM 
võimaldas anda ülesandeid, mis täidaksid kõrgema üksuse põhiülesannet. 
Täidetud olid täiendav põhimõte ja dilemmapõhimõte, kuna sihtstruktuurid 
võimal dasid ühendrelvaliigi koostööd. Näiteks lahingukäsu neljandas etapis 
oli kõikidel manööverkompaniidel käsk asuda kaitsele ja teise manööver-
kompanii puhul said pioneerid rajada miinivälju, mis sunnib vastast aegla-
semalt liikuma ja liikumiskoridore puhastama. See omakorda annab võima-
luse tankitõrje raketijaole hävitada vastase soomustehnikat tõhusamalt, 
sest aeglaselt liikuvat masinat on lihtsam tabada. Tegemist on hea näitega 
dilemma põhimõttest, kus vastane, kaitstes ennast ühe ohu vastu, avab end 

70  Hakanen, Soudunsaari 2012, pp. 39–40.
71  Sweeney 2010, pp. S82–S83.
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teisele. Jalavägi saab omakorda pakkuda julgestust pioneeridele ning tanki-
tõrjele, et need saaksid täita oma põhiülesannet. Peale selle saab vastase otse-
tulerelvade eest varjumisel mõjutada neid kaudtulega. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et Balti pataljoni lahingukäsus „Liberation of 
Riga“ olid sihtstruktuuri moodustamisel üksused allutatud koos käsuõigus-
tega, mis jättis manööverkompanii ülematele piisavalt tegevusvabadust, oli 
jälgitud nii täiendava põhimõtte kui ka dilemmapõhimõtte kasutamist, mis lõi 
aluse ühendrelvaliigi koostööle. 

4.3.2. Üksuse põhiülesanne

Põhiülesanne oli sõnastatud järgmiselt: „On order Baltic Battalion will 
SEIZE object IRON not later than H+6 in order to BLOCK expansion on 
enemy bridgehead towards North“72, mis tõlkes tähendab: „Balti pataljon 
vallutab käsu peale objekti IRON73 mitte hiljem kui H+6, eesmärgiga seisata 
vastase sillapea laienemine põhja suunas.“

Vallutama tähendab „puhastama määratud maa-ala vastase üksustest ja 
saavutama kontrolli selle üle“ ning seiskama tähendab „takistama vaenlase 
liikumist määratud maa-alale või suunas.“74

Põhiülesandes tuleb selgesti välja, et see on mõeldud Balti pataljonile. 
Balti pataljon peab vallutama eesmärgiga seisata, mõlema puhul on tegemist 
vastasele suunatud mõjuga, mis on mõõdetav. Vallutama puhul on mõõdetav 
mõju „maa-ala omade jõudude kontrolli all“ 75 ning seiskama puhul „vastase 
ligipääs või edenemine on ära hoitud“76. Ülesande täitmise koht on selgesti 
välja toodud, milleks on objekt IRON. Analüüsitavas põhiülesandes on kaks 
ajastust: „käsu peale“ ja „mitte hiljem kui H+6“. Koordineerivates juhistes 
oli välja toodud hiliseim valmisolekuaeg kogu pataljonile kell 08.00, täpsus-
tusega, et valmisolek liikumiseks on käsk +1 tund. Eeldatav H-hetk oli sama 
päeva õhtul kell 17.00, täpsustusega „käsu peale“. See tähendab, et eeldata-
vaks H-hetkeks peavad kõik allüksused olema täielikus lahinguvalmiduses 
neile määratud ülesandeid täitma. Kui võtta eelduseks, et H-hetk oli 17.00, 
siis põhikäsu teine ajastus „H+6“ oleks 23.00. 

72  Balti pataljoni lahingukäsk 001 „Liberation of Riga“. 05.03.2015. Läti Vabariik, Adaži 
väljaõppeala. [Liberation of Riga]
73  Objektide nimed tuuakse edasises uurimuses välja läbivalt suurtähega nende rõhutami-
seks. Autorite märkus
74  Militerm 08.04.2016.
75  STANAG 2287 2006, Annex A, p. A–13.
76  Ibid., p. A–2. 
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Lahingukäsus „Liberation of Riga“ oli nii põhiülesanne kui ka eesmärk 
sõnastatud mõjupõhiselt ning põhiülesandes tulid selgesti välja ülesande 
täitja, täitmise koht ning aeg. Seega vastas Balti pataljoni lahingukäsk „Libe-
ration of Riga“ ülesandekeskse käsu tingimusele üksuse põhiülesanne. 

4.3.3. Keskendumine vastasele

Lahingukäsus oli nii põhiülesande sõnastuses kui ka lõpptulemuses kirjas 
soovitud mõju vastasele. Mõju STANAG 2287 järgi oli mõõdetav seiskama 
puhul, kui „vastase ligipääs või edenemine on ära hoitud“77 ning purustada 
puhul, kui „vastane ei ole suuteline oluliselt häirima sõbralikke jõude“78. 
Kuna nii põhiülesande sõnastus kui ka lõpptulemus väljendas ühesugust 
mõju, siis võib järeldada, et üksuse tegevus keskendus kogu lahingu vältel 
vastasele.

4.3.4. Ülema kavatsus

Laiendatud eesmärgis toodi välja mõjuna takistada („hoidma ära määratud 
objekti või maa-ala kasutamist vaenlase poolt“79) vastase sillapea loomine. 
Mõju on mõõdetav, kui „vastane ei ole võimeline kasutama määrat letud 
asja“80. Võtmeülesandeid oli kuus, millest kolm olid lahingutoimingud (vallu-
tama, takistama, seiskama) ning kolm sõnaliselt lahti kirjutatud, nagu näiteks 
„kiirkaitse rajamine objektile IRON“81. Võtmeülesanded tagasid põhiüles-
ande täitmise ja manööverüksuste ülesanne oli täita võtmeüles andeid (näiteks 
kiirkaitse). Põhipingutus või põhipingutusüksus oli määratud etappide kaupa 
ning tagatud oli tegevusühtsus. Näiteks kolmandas etapis oli põhipingutus-
üksus neljas manööverkompanii, kelle ülesanne oli objekti IRON 2 valluta-
mine. Samaaegselt oli teise manööverkompanii ülesanne vallu tada objekt 
IRON 1, esimesel manööverkompaniil seisata vastase võimalikud vastu-
rünnakud ning kolmas manööverkompanii oli reservis valmisoleku ülesan-
dega järgne ja toeta („liikuma pealetungiva üksuse järel ja toetama tema 
tegevust“82) objekti IRON vallutamist. Käsu lõpptulemuses oli sõnastatud 
mõju seisatud vastasele objekti IRON vahetus läheduses ning omade jõudude 

77  STANAG 2287 2006, Annex A, p. A–2. 
78  Ibid., p. A–5.
79  Militerm 08.04.2016.
80  STANAG 2287 2006, Annex A, p. A–6.
81  Liberation of Riga
82  Militerm 08.04.2016.
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seisukord, kus kiirkaitse on rajatud ning pataljon on valmis jätkama järgmise 
ülesandega. 

Kokkuvõttes võib öelda, et lahingukäsu laiendatud eesmärgis tuli selgesti 
välja lahinguidee ning see ei kopeerinud üksuse põhiülesannet. Selgelt oli 
väljendatud eesmärk, miks Balti pataljoni lahing on oluline kõrgema üksuse 
plaanis. Võtmeülesanded olid esitatud  lahingutoimingutena ja neil olid juu-
res selgitused. Võtmeülesanded tagasid põhiülesande täitmise ning need olid 
antud manööverallüksustele. Põhipingutus või põhipingutusüksus oli määra-
tud ning tagatud oli tegevusühtsus. Lõpptulemused kirjeldasid mõju vastasele 
ning omade üksuste seisukorda ja asukohta. 

4.3.5. Tegevuskavand

Manöövriskeem (vt lisa 7) oli jagatud nelja etappi ja iga etappi oli kirjel-
datud eraldi. Iga etapi lõpus oli otsustav tegevus määratud mõjupõhiselt, näi-
teks objekt HELIUM vallutatud, ning määratud oli põhipingutus või põhi-
pingutusüksus. Lahingutoetuse kavand toetas manööverkompaniide tegevust, 
kuna miinipildujad ja suurtükivägi olid üldtoetuses, lennuvahendid julges-
tasid lahinguala idaserva ning teise ülesandena hävitasid kõrge tasu vusega 
sihtmärke. Pioneeritoetuse ülesanne oli liikuvuse tagamine manööver-
kompaniidele. Manöövrivabadus oli loodud, sest määratud oli objektid ja 
suunad nende vallutamiseks, rangeid lahinguala piire polnud määratud, kuid 
olemas olid kontrollmeetmed etapi- ja ettekandejoonte näol. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et lahingukäsus „Liberation of Riga“ tuli sel-
gesti välja manöövriskeem ja lahingu etapiline jaotus. Kõikides etappides 
ja alaetappides oli määratud põhipingutus või põhipingutusüksus. Lahingu-
toetuse kavand toetas manööverkompaniide tegevust, rakendati ühendrelva-
liigi põhimõtteid. Loodud oli manöövrivabadus, sest mitte üheski lahingu-
käsus ei olnud rangeid üksuste vahelisi lahingusala piire, selle asemel olid 
määratud objektid ja suunad nende vallutamiseks. Olid olemas kontrollmeet-
med etapi-, ettekande- ja tulekoordineerimisjoonte näol. 

4.3.6. Ülesanded manööverallüksustele

Üksuse põhiülesandest tulenes kaks olulist ülesannet: vallutada objekt IRON 
ja vastane seisata. Ülesanne vallutada objekt IRON oli antud teisele manöö-
verkompaniile ja käsu peale neljandale manööverkompaniile. Kõikidele 
manööverallüksustele anti käsk vastane seisata. Põhipingutuse toetamine tuli 
selgelt välja. Näiteks oli teises etapis teisel manööverkompaniil käsk vallu-
tada objekt HELIUM ning samaaegselt neljandal manööverkompaniil käsk 
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valmisoleku ülesandega toetada tulega objekti HELIUM vallutamist ning 
kolmandal manööverkompaniil käsk valmisoleku ülesandega toetada objekti 
HELIUM vallutamist.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et lahingukäsus „Liberation of Riga“ oli manöö-
verüksusele määratud oluline ülesanne lähtuvalt üksuse põhiülesandest. 
Põhipingutus igas etapis ja alaetapis oli määratud ja selgelt tuli välja selle 
toetamine, mis loob tingimused ÜKJ-i rakendamiseks. Samas ei toeta ÜKJ-i 
taktikaliste tegevuste käskimine, mille kaudu soovitakse mõju saavutada. 

4.3.7. Olulised kooskõlastusjuhised

Kooskõlastusjuhiste all toodi välja järgmised punktid: ajastus, maastiku ja 
joonte nimetamine (alad, objektid, lähtejoon, faasijooned, ettekandejooned, 
rünnakuteljed), pioneeritõkete numeratsiooni jaotus allüksuste kaupa, ülema 
üliolulise teabe nõuded, liikumisjärjekord paiknemisalalt, häiretasemed ja 
täiendavad juhised. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et lahingukäsus „Liberation of Riga“ olid ole-
mas olulised kooskõlastusjuhised. Need ei piiranud allüksuste tegevusvaba-
dust, kuna lahingukäsus polnud allüksustele määratud jäiku lahinguala piire. 
Määratud olid näiteks positsioonid, eesmärgiga toetada mõnd teist manöö-
verkompaniid, rünnakusuunad ja objektid. See tagab, et allüksuste ülemad 
koordineerivad omavahelise tegevuse, mis loob parema pildi lahinguväljast 
(võib-olla on esialgselt määratud positsioon sobimatu) ning lõpptulemusena 
kiirendab tegutsemist ja tegevusühtsust. 

5. Kokkuvõte ja ettepanekud

Uurimuse tulemustest lähtuvalt ilmnes, et õppuste käigus vähenes Balti patal-
jonis usaldus meeskonna vastu, mille tingis vahepealsel ajal kolmandasse 
manööverkompaniisse lisandunud suur hulk uusi liikmeid (50,5% oli ameti-
kohal olnud kuni kolm kuud). Tulemused kinnitavad Yukli lähenemist, kes 
viitab, et meeskonna sidusust on raskem saavutada alles moodustatud mees-
kondades ja olukorras, kui meeskonnaliikmed pidevalt vahetuvad,83 ning 
Hakaneni ja Soudunsaari käsitlust, kes ütlevad, et usalduse saavutamine on 
aeglane ja pikk protsess, selle loovad ühiselt jagatud kogemused, mis oma-
korda aitavad parandada meeskonnaliikmete koostööd ning suhtlust84.

83  Yukl 2013, pp. 249–250.
84  Hakanen, Soudunsaari 2012, pp. 39–40.
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Balti pataljonis vähenes võrreldes esimese ja kolmanda õppusega usaldus 
ülema vastu, mis oli tingitud sellest, et võrreldes teise õppusega oli allüksu-
ses uuel ametikohal viis jaoülemat, kolm rühmaülemat, kompaniiveebel ning 
kompaniiülema abi. Seega võib eeldada, et meeskondadel polnud usaldus 
oma uute ülemate vastu veel välja kujunenud.

Uurimuse põhjal võib väita, et keskmine hinnang langes statistiliselt 
olu lisel määral komponendis soodustab uuenduslikkust, mis kuulub plokki 
ülema riski võtmine ja uuenduslikkus. Analüüsimisel selgus, et teises manöö-
verkompaniis hindasid esimesel õppusel üksusega missioonil käinud sõdu-
rid ülema riski võtmist ja uuenduslikkust kõrgemalt kui üksusega  missioonil 
mittekäinud. Muutuse selgitamiseks leiti sisuline põhjendus, kus teises 
manööver kompaniis oli praeguse üksusega missioonil käinute arv langenud 
38-lt esimesel õppusel 19-ni kolmandal õppusel, seetõttu vähenes ka isikute 
arv, kes oleksid potentsiaalselt oma vahetut ülemat vaadeldavate kompo-
nentide lõikes kõrgemalt hinnanud.

Ka Sweeney uurimusest selgus, et ülema usaldamise vähenemise alluvate 
silmis põhjustasid uus ülem üksuses, ülema lahingukogemuste puudumine 
(kolmandas manööverkompaniis oli viiel uuel ametikohal oleval isikul ole-
mas lahingukogemus kas sama või mõne teise üksusega, kuid uuel ameti-
kohal olles polnud neist keegi missioonil käinud), või olid sõdurid üksu-
ses uued ning neil ei olnud veel ettekujutust ülema võimetest. Lisaks selgus 
Sweeney uurimusest, et sõdurite usaldus ülemate vastu kasvas, kui ülematel 
olid head taktikalised teadmised ja oskused neid ellu viia, ülemad võtsid 
vastu õigeid otsuseid ja tulid toime stressiga nii väljaõppe kui ka missiooni 
ajal.85 

Lahingukäsus „Liberation of Riga“ oli sihtstruktuuri moodustamisel 
allutatud üksus koos käsuõigusega, mis jättis manööverkompanii ülemale 
piisavalt tegevusvabadust ning jälgitud oli nii täiendava põhimõtte kui ka 
dilemmapõhimõtte kasutamist. Põhiülesanne, eesmärk ja lõpptulemus olid 
sõnastatud mõjupõhiselt, nendes kajastus samasugune mõju vastasele, millest 
võib järeldada, et üksuse tegevus keskendus kogu lahingu vältel vastasele 
ning see oli mõõdetav. Laiendatud eesmärgis tuli selgesti välja lahinguidee 
ning see ei kopeerinud üksuse põhiülesannet. Selgelt tuli välja ka eesmärk, 
miks Balti pataljoni lahing on oluline kõrgema üksuse plaanis. Võtmeüles-
anded olid antud lahingutoimingutena ja lahti kirjutatud, tagasid põhiülesande 
täitmise ja olid mõeldud manööverallüksustele. Põhipingutus või põhipingu-
tusüksus oli määratud ning tagatud oli tegevusühtsus. Lõpptulemused kir-

85  Sweeney 2010, pp. S82–S83.
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jeldasid mõju vastasele, omade üksuste seisukorda ning asukohta. Lahingu-
toetuse kavandis tuli selgesti välja manöövriskeem ja etapiline jaotus, see 
toetas manööverkompaniide tegevust ning rakendatud oli ühendrelvaliigi 
põhimõtteid. Loodud oli manöövrivabadus ning olemas olid lahinguvälja 
kontrollmeetmed. Lahingukäsus olid olemas olulised kooskõlastusjuhised, 
mis ei piiranud allüksuste tegevusvabadust.

Tulenevalt eelnevalt leitud peamistest kitsaskohtadest, esitatakse järgmi-
sed ettepanekud, kuidas tõhustada ÜKJ põhimõtete rakendamist.

Esiteks, kui moodustatakse uut meeskonda või lisandub uusi meeskonna-
liikmeid, peaks ülem võimaluse korral mõjutama uute liikmete valikut, veen-
dudes nende piisavas ettevalmistuses. Uues meeskonnas peab ülem jagama 
meeskonnaliikmetele nende ülesanded ning selgitama ülesannete täitmise 
olulisust lõppeesmärgi saavutamisel. Yukl toob välja, et sobival ajahetkel 
peab ülem hindama oma meeskonnaliikmete oskusi ja tuvastama puudused, 
andma konstruktiivse tagasiside ning vajaduse korral ise meeskonnaliikmeid 
õpetama, määrama selleks vanemad ja kogenumad meeskonnaliikmed või 
saatma oma alluvad kursustele.86 Samuti rõhutab Yukl, et ülem saab paran-
dada vastastikkust koostööd ja usaldust, luues ühise visiooni, mille mees-
kond peab saavutama, kasutama sümboleid ja tegevusi, millega muuta mees-
kond teistega võrreldes erilisemaks, korraldama meeskondlikke üritusi ning 
tunnustama liikmeid, kes on andnud meeskonnatöösse suurema panuse.87 
 Hakanen ja Soudunsaari on välja toonud, et ülemate ja sõdurite vahelise usal-
duse tekkimiseks on oluline olla avatud, jagada informatsiooni, olla aus ning 
põhjendada alluvatele oma otsuseid88. Sweeney uurimuse kohaselt suureneb 
ülemate vastu usaldus, kui ülematel on head taktikalised teadmised ja osku-
sed neid ellu viia, kui ülemad võtavad vastu õigeid otsuseid ja tulevad toime 
stressiga nii väljaõppe kui ka missiooni ajal89.

Teiseks, teises manööverkompaniis tuleb suurendada vastastikust usal-
dust ülemate ja alluvate vahel, sest Hakanen ja Soudunsaari on tõdenud, et 
usaldus võimaldab jagada uusi ideid, mis on aluseks uuenduslikkusele90. 
Peale selle rõhutab Sweeney, et rahuaegses keskkonnas sõdurite silmis väl-
jateenitud usaldus kandub üle lahingusituatsiooni ega muutu selle jooksul 

86  Yukl 2013, p. 247.
87  Ibid, p. 249.
88  Hakanen, Soudunsaari 2012, pp. 39–40. 
89  Sweeney 2010, pp. S82–S83. 
90  Hakanen, Soudunsaari 2012, p. 40. 
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 märkimisväärselt91. Austraalia armee doktriini kohaselt on vastastikune usal-
dus saavutatav intensiivse ja realistliku väljaõppega92 ning USA armee dokt-
riinis rõhutatakse, et ühised arusaamad loovad aluse vastastikusele usaldusele 
ning selle saavutamiseks on kesksel kohal pidev koostöö ja suhtlus93. 

Kolmandaks, võimaluse korral tuleks tugevdada manööverallüksusi 
allutusega, mis jätaks alluvatele ÜKJ seisukohalt piisava tegevusvabaduse 
ning toetaks kõige paremini põhiülesande täitmist, lähtudes seejuures ülema 
kavatsusest. Lahingukäsu põhiülesande sõnastus peab ÜKJ seisukohalt olema 
mõjupõhine. Taktikalise tegevuse käskimine enne mõju, näiteks „ründa, et 
vallutada“, pole ÜKJ seisukohalt vajalik. Sellise põhiülesande sõnastusega, 
ehk käskides alluvaid taktikalise tegevusega kuidas?, võetakse ära nende 
tegevusvabadus ja initsiatiiv, mis on olulised põhimõtted ÜKJ-i rakendami-
sel.

 Neljandaks, lahingukäsu punktis ülesanded manööverallüksustele peab 
määrama pataljoni põhiülesandest lähtuvalt olulise ülesande. Kui pataljoni 
põhiülesandest lähtuvalt on oluline ülesanne näiteks vallutama, siis keegi 
manööverallüksustest peab selle ülesande täitma. Olulise ülesande käskimine 
on ÜKJ-i seisukohalt vajalik, sest sellega määratakse põhipingutus ning see 
loob aluse tegevusühtsuseks. Suurbritannia armee doktriini kohaselt on tege-
vusühtsus eesmärgi nimel vajalik, et tagada maksimaalne koostöö üksuse 
kõigi osade vahel.94
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Lisad

Lisa 1. Eestikeelne küsimustik

1) Mis on Teie rahvus?
1. eestlane 2. venelane 3. lätlane 4. leedulane 5. muu…………..

2) Mis on Teie praegune allüksus?
 …… kompanii …… rühm …… jagu

3) Mis on Teie praegune ametikoht? 
1. Sõdur    4. Rühmaülem
2. Jaoülem   5. Kompaniiülem
3. Rühmavanem   6. Muu ………………

4) Kui pikk on Teie staaž Kaitseväes?    ……aastat ……kuud. 

5) Kui kaua olete teeninud oma praeguses üksuses?  ……aastat ……kuud. 

6) Kui kaua olete teeninud oma praegusel ametikohal?  ……aastat ……kuud. 

7) Kas olete käinud oma praeguse üksusega välismissioonil? Kui jah, siis palun 
märkige andmed tabelisse. 
 1. Jah
Mis üksus? Millal? Kus?

 2. Ei
Järgmisele küsimusele vastake siis, kui olete vanemallohvitser või ohvitser. Teised 
jätkavad küsimusega nr 9. 

8) Kuidas mõistate Teie, mis on ülesandekeskne juhtimine (inglise keeles Mission 
Command)? …………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………
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9) Kasutades allolevat skaalat, palun hinnake, kuivõrd nõustute järgnevate väidetega 
(tõmmake ring ümber). Vastamisel mõelge palun oma praeguse meeskonna peale 
(näiteks: jao võitlejad hindavad oma praegust jagu). Palun vastake ausalt, nii nagu 
Te tegelikult mõtlete.

1 – üldse mitte nõus  ..........…… 4 – ei oska öelda ...........…… 7 – täiesti nõus
1 Usun, et mu meeskonnakaaslased soovivad mulle ainult parimat 1  2  3  4  5  6  7
2 Minu meeskonnakaaslased on motiveeritud mind kaitsma 1  2  3  4  5  6  7
3 Tunnen, et meeskonnakaaslased töötavad selle nimel, et mind kaitsta 1  2  3  4  5  6  7
4 Minu meeskonnakaaslased toetavad mind 1  2  3  4  5  6  7
5 Minu meeskonnakaaslased hoolitsevad minu eest 1  2  3  4  5  6  7
6 Võin loota oma meeskonnakaaslaste õiglustundele 1  2  3  4  5  6  7
7 Minu meeskonnakaaslased on austusväärsed inimesed 1  2  3  4  5  6  7
8 Minu meeskonnakaaslased peavad oma sõna 1  2  3  4  5  6  7
9 Minu meeskonnakaaslased peavad oma lubadustest kinni 1  2  3  4  5  6  7
10 Minu meeskonnakaaslased räägivad tõtt 1  2  3  4  5  6  7
11 Ma tean, mida oma meeskonnalt oodata 1  2  3  4  5  6  7
12 Tavaliselt ma tean, kuidas mu meeskonnakaaslased asjadele reageerivad 1  2  3  4  5  6  7
13 Ebamäärastes olukordades jääb minu meeskond oma plaanile kindlaks 1  2  3  4  5  6  7
14 Minu meeskonnakaaslased on usaldusväärsed 1  2  3  4  5  6  7
15 Minu meeskonnakaaslased on oma tegudes järjekindlad 1  2  3  4  5  6  7
16 Minu meeskonnakaaslased on oma töös võimekad 1  2  3  4  5  6  7
17 Minu meeskonnakaaslased teavad, mida nad teevad 1  2  3  4  5  6  7
18 Usun oma meeskonnakaaslaste võimetesse 1  2  3  4  5  6  7
19 Minu meeskonnakaaslased omavad tööks vajalikku ettevalmistust 1  2  3  4  5  6  7
20 Minu meeskonnakaaslaste suhtlemisoskus on hea 1  2  3  4  5  6  7
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10) Kasutades allolevat skaalat, palun hinnake, kuivõrd nõustute järgnevate väide-
tega (tõmmake ring ümber). Vastamisel mõelge palun oma praeguse vahetu ülema 
peale (näiteks: jao võitlejad hindavad jaoülemat). Palun vastake ausalt, nii nagu Te 
tegelikult mõtlete.
1 – üldse mitte nõus  ..........…… 4 – ei oska öelda ...........…… 7 – täiesti nõus
1 Ma ei kahtle oma ülema motivatsioonis 1  2  3  4  5  6  7
2 Minu ülem toetab mind 1  2  3  4  5  6  7
3 Minu ülem soovib mulle ainult parimat 1  2  3  4  5  6  7
4 Minu ülem on siiralt huvitatud minu heaolust 1  2  3  4  5  6  7
5 Tõenäoliselt astuks ülem vajadusel mu kaitseks välja 1  2  3  4  5  6  7
6 Usun, et minu ülem on õiglane 1  2  3  4  5  6  7
7 Usun, et minu ülem on aus 1  2  3  4  5  6  7
8 Usun, et minu ülem on erapooletu 1  2  3  4  5  6  7
9 Minu ülem tegutseb vastavalt oma sõnadele 1  2  3  4  5  6  7
10 Tean, et minu ülem on sõnapidaja 1  2  3  4  5  6  7
11 Tavaliselt tean, kuidas mu ülem asjadele reageerib 1  2  3  4  5  6  7
12 Oskan oma ülema käitumist ette aimata 1  2  3  4  5  6  7
13 Tean täpselt, kuidas mu ülem keerulistes olukordades käitub 1  2  3  4  5  6  7
14 Võin kindel olla, et mu ülem käitub nii, nagu ma eeldan 1  2  3  4  5  6  7
15 Minu ülem on oma tegudes järjekindel 1  2  3  4  5  6  7
16 Minu ülem teeb oma tööd hästi 1  2  3  4  5  6  7
17 Usun oma ülema võimetesse 1  2  3  4  5  6  7
18 Minu ülem on oma töös võimekas 1  2  3  4  5  6  7
19 Minu ülemal on väga head tööks vajalikud oskused 1  2  3  4  5  6  7
20 Minu ülem teab, mida ta teeb 1  2  3  4  5  6  7
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11) Kasutades allolevat skaalat, palun hinnake, kuivõrd nõustute järgnevate väide-
tega (tõmmake ring ümber). Vastamisel mõelge palun oma praeguse vahetu ülema 
peale (näiteks: jao võitlejad hindavad jaoülemat). Palun vastake ausalt, nii nagu Te 
tegelikult mõtlete. 
1 – üldse mitte nõus  ..........…… 4 – ei oska öelda ...........…… 7 – täiesti nõus
1 Võtab asjakohaseid riske eesmärgiga parandada organisatsiooni 1 2  3  4  5  6  7
2 Kasutab isiklikult ära võimalusi organisatsiooni eesmärkide 

saavutamiseks 1 2  3  4  5  6  7

3 On valmis tooma organisatsiooni heaks isiklikke ohvreid 1 2  3  4  5  6  7
4 Teeb julgeid isikupõhiseid otsuseid, kui selleks peaks vajadus olema 

eesmärgiga parandada organisatsiooni 1 2  3  4  5  6  7

5 Täidab vajadusel ka meeskonnaliikmete ülesandeid eesmärgiga täita 
organisatsiooni eesmärke 1 2  3  4  5  6  7

6 Tõstab organisatsiooni huvid kõrgemale isiklikest huvidest 1 2  3  4  5  6  7
7 Püüab parandada organisatsiooni, lahendades tavalisi situatsioone 

uute lähenemisviisidega 1 2  3  4  5  6  7

8 Suhtub positiivselt loovasse probleemilahendusse 1 2  3  4  5  6  7
9 Julgustab ka meeskonnaliikmete ideeloomet 1 2  3  4  5  6  7
10 Suhtub alluvasse lugupidavalt ka siis, kui tegeleb tema tehtud 

vigadega 1 2  3  4  5  6  7

11 Julgustab meeskonda leidma uusi võimalusi, et saavutada soovitud 
tulemus 1 2  3  4  5  6  7

12 Teeb ülesannete täitmiseks uuenduslikke ettepanekuid 1 2  3  4  5  6  7
13 Küsib küsimusi, mis ajendavad meeskonnaliikmeid mõtlema välja 

lahendusi, mis parandavad nende töösooritust 1 2  3  4  5  6  7

14 Ei kritiseeri meeskonnaliikmete ideid, isegi kui need erinevad enda 
omadest 1 2  3  4  5  6  7

15 Viib ülesanded ellu tavalisest erineval moel 1 2  3  4  5  6  7
16 Proovib tegutseda tavalisest erineval moel 1 2  3  4  5  6  7
17 Otsib uusi võimalusi, et saavutada organisatsiooni eesmärke 1 2  3  4  5  6  7
18 Tuvastab piiranguid, mis võivad pidurdada organisatsiooni arengut 1 2  3  4  5  6  7

19 Innustab meeskonnaliikmeid järele mõtlema selle üle, kuidas nad 
tegutsevad 1 2  3  4  5  6  7

20 Tegutseb julgelt organisatsiooni eesmärkide täitmiseks 1 2  3  4  5  6  7
21 Otsib organisatsiooniväliselt lahendusi organisatsiooni töö 

parandamiseks
1 2  3  4  5  6  7

12) Täiendavad märkused
………………………………………………………………………………………

Tänan! 
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Lisa 2. Dokumendianalüüsi tunnuste avaldumise maatriks

Kompo-
nent

Peamised tunnused Avaldumise vorm

Ü
ks

us
e 

si
hs

tr
uk

tu
ur

1. Üksuse vähendused ja 
tugevdused koos käsu-
õigusega

Sihtstruktuuris on välja toodud tugevdused ja 
 vähendused koos vastava käsuõigusega.

2. Piisava tegevus-
vabaduse andmine 
 käsu õigusega

Käsuõigus annab piisavalt tegevusvabadust (näiteks 
OPCOM).

3. Sihtüksuse struktuur Käsus on selgesti välja loetav üksuse sihtstruktuur, 
mis reeglina esitatakse tabelkujul.

4. Täiendava põhimõtte 
kasutamine 

Kasutatud on täiendavat põhimõtet ehk allüksuse 
nõrku külgi on tasakaalustatakse teiste relvaliikide 
tugevate külgedega. 

5. Dilemma põhimõtte 
kasutamine

Kasutatud on dilemma põhimõtet ehk kuidas on 
 loodud tingimused, kus vastane peab enda kaitsmiseks 
ühe relvaliigi mõju eest avama ennast teise relvaliigi 
mõjule. 

Ü
ks

us
e 

põ
hi

 ül
es

an
ne

1. Kes? On kästud, kes peab täitma põhiülesande. 

2. Mida (mõjupõhine)? On kästud, mida peab tegema ning seda mõjupõhiselt. 

3. Kus? On kästud, kus tuleb põhiülesannet täita ning on välja 
toodud kas manöövriskeemil või on objekt kirjeldatud. 

4. Miks (mõjupõhine)? On kästud, miks peab põhiülesannet täitma ning on 
kirjeldatud mõjupõhiselt vastasele, keskkonnale või 
sõbralikele jõududele mis peab olema mõõdetav. 

5. Millal? On kästud, millal peab põhiülesannet täitma, tavaliselt 
välja toodud koordineerivates juhistes. 

K
es

ke
nd

um
in

e 
va

st
as

el
e

1. Kas üksuse põhiüles-
andes on sõnastatud soo-
vitud mõju vastasele?

On kästud, millist mõju soovitakse avaldada vastasele, 
peab olema mõõdetav. 

2. Kas lõpptulemus 
kirjeldas mõõdetavalt 
vastase seisukorda? 

On kirjeldatud vastase seisukord, peab olema 
 mõõdetav. 

Ü
le

m
a 

ka
va

ts
us

1. Tegevuse laiendatud 
eesmärk mis ei tohi 
 kopeerida põhiülesannet

Peab olema seotud üksuse lahingualaga ning ei tohi 
olla koopia üksuse põhiülesandest vaid peaks olema 
selle edasiarendus ja laiem idee

2. Võtmeülesanded 
lahingutoimingutena

Nimetatud nõuded, mida on vaja saavutada jõudmi-
seks praegusest olukorrast lõpptulemuseni, võiksid 
eelkõige olla lahingutoimingud. 

3. Põhipingutus mis 
peab looma tegevus-
ühtsuse

Selgelt nimetatud üksus, mis viib ellu otsustavat 
 tegevust. Selle tarbeks on koondatud lahinguvõimsus, 
erinevad tegevused on samakõlastatud ning see tagab 
tegevusühtsuse. 
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Kompo-
nent

Peamised tunnused Avaldumise vorm

4. Lõpptulemus mis kir-
jeldab omade ja vastase 
seisukorra ning asukoha

Peab olema mõõdetav, kirjeldama sõbraliku ja vastase 
üksuse seisukorda ja asukohta. 

Te
ge

vu
sk

av
an

d

1. Manöövriskeem On esitatud joonisena ning see on kirjeldatud põhi-
käsus

2. Lahingu etapiline 
jaotus

Lahing on jaotatud erinevatesse etappidesse, selgelt 
tuleb välja erinevad tegevused etappide lõikes. 

3. Lahingutoetuse ka-
vand

Relvaliigid toetavad manööverüksuste tegevust

4. Põhipingutuse toe-
tamine, sh otsustav 
tegevus

On määratud põhipingutus või põhipingutusüksus 
ning on kästud otsustav mõjupõhine tegevus. 

5. Manöövrivabaduse 
loomine

Ei ole määratud rangeid lahinguala piire, kuid on 
 olemas objektid, suunad ja kontrollmeetmed. 

Ü
le

sa
nd

ed
 

m
an

öö
ve

ra
llü

ks
us

te
le 1. Manööverallüksustele 

on määratud oluline 
ülesanne lähtuvalt üksu-
se põhiülesandest ning 
selle täitmise eesmärk

Ülesannetes manööverallüksustele on selgesti tuvas-
tatav oluline ülesanne ja eesmärk, miks see on oluline 
põhiülesande täitmiseks. 

2. Põhipingutuse toeta-
mine

Manööverallüksustele on kästud põhipingutuse toe-
tamine, näiteks üks manööverkompanii seob ja teine 
purustab vastase. 

O
lu

lis
ed

 k
oo

sk
õl

as
tu

sj
uh

is
ed

1. Ajastamine On kästud olulised ajad näiteks valmisolekuks, liiku-
ma hakkamiseks jne. 

2. Maastiku ja joonte 
nimetamine

On nimetatud objektid, määratud ettekande- ja etapi-
jooned jne. 

3. Ülema üliolulise teabe 
nõuded

On kästud ülema üliolulise teabe nõuded.

4. Toetustegevuste koos-
kõlastamine

On kästud erinevad toetustegevused, näiteks varude 
täiendamine. 

5. Vasturünnaku juhised On kästud näiteks vasturünnaku suunad, üksus, mis 
tegevus käivitab vasturünnaku jne. 

6. Tegevused, juhul 
kui…

On kästud tegevused juhul kui…, näiteks rännakul 
läheb masin katki, sattumine varitsusse jne. 

7. Jõukasutusreeglid On kästud jõukasutusreeglid 

8. Täiendavad juhised Vajaduse korral on kästud täiendavad juhised lahin-
guks ettevalmistuse vms kohta. 

9. Allüksuste piisav 
tegevusvabadus

Olulised kooskõlastusjuhised jätavad allüksustele pii-
savalt tegevusvabadust, muudab oluliseks allüksuste 
omavahelise kooskõlastamise. 
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Lisa 3. Peakomponentide mudelid

Tabel 12. Peakomponendi mudel usaldus meeskonna vastu

Komponent ja 
Cronbachi α

Väite 
nr

Väide Peakompo-
nendi 

laadung

Kirjeldus-
võime

Meeskonna 
hea-
tahtlikkus, 
.867

9.1 Usun, et mu meeskonnakaaslased soovi-
vad mulle ainult parimat .541

18,2%

9.2 Minu meeskonnakaaslased on motiveeri-
tud mind kaitsma .738

9.3 Tunnen, et meeskonnakaaslased töötavad 
selle nimel, et mind kaitsta .784

9.4 Minu meeskonnakaaslased toetavad mind .730

9.5 Minu meeskonnakaaslased hoolitsevad 
minu eest .778

Meeskonna 
terviklikkus, 
.857

9.6 Võin loota oma meeskonnakaaslaste 
õiglustundele .337

17,4%

9.7 Minu meeskonnakaaslased on austus-
väärsed inimesed .565

9.8 Minu meeskonnakaaslased peavad oma 
sõna .836

9.9 Minu meeskonnakaaslased peavad oma 
lubadustest kinni .818

9.10 Minu meeskonnakaaslased räägivad tõtt .697

Meeskonna 
ennustatavus, 
.657

9.11 Ma tean, mida oma meeskonnalt oodata .725

14,6%9.12 Tavaliselt ma tean, kuidas mu 
meeskonna kaaslased asjadele reageerivad .768

9.13 Ebamäärastes olukordades jääb minu 
meeskond oma plaanile kindlaks .370

Meeskonna 
pädevus, 
.824

9.15 Minu meeskonnakaaslased on oma tegu-
des järjekindlad .566

9,3%

9.16 Minu meeskonnakaaslased on oma töös 
võimekad .787

9.17 Minu meeskonnakaaslased teavad, mida 
nad teevad .687

9.18 Usun oma meeskonnakaaslaste võimetesse .682

9.19 Minu meeskonnakaaslased omavad tööks 
vajalikku ettevalmistust .695

9.20 Minu meeskonnakaaslaste suhtlemis-
oskus on hea .553

Märkus: Mudeli KMO .90, mis on statistiliselt oluline p < 0,001 ning kirjeldusvõime kogu 
varieeruvusest 59,5%. 
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Tabel 13. Peakomponentide mudel usaldus ülema vastu

Komponent ja 
Cronbachi α

Väite 
nr

Väide Peakompo-
nendi 

laadung

Kirjeldus-
võime

Ülema hea-
tahtlikkus ja 
terviklikkus, 
.927

10.1 Ma ei kahtle oma ülema motivatsioonis .624

27,5%

10.2 Minu ülem toetab mind .785
10.3 Minu ülem soovib mulle ainult parimat .759

10.4 Minu ülem on siiralt huvitatud minu 
heaolust .755

10.5 Tõenäoliselt astuks ülem vajadusel mu 
kaitseks välja .684

10.6 Usun, et minu ülem on õiglane .717
10.7 Usun, et minu ülem on aus .708
10.8 Usun, et minu ülem on erapooletu .655

10.9 Minu ülem tegutseb vastavalt oma 
sõnadele .572

10.10 Tean, et minu ülem on sõnapidaja .600

Ülema 
ennustatavus, 
.850

10.11 Tavaliselt tean, kuidas mu ülem 
 asjadele reageerib .679

24,2%

10.12 Oskan oma ülema käitumist ette aimata .823

10.13 Tean täpselt, kuidas mu ülem 
 keerulistes olukordades käitub .830

10.14 Võin kindel olla, et mu ülem käitub nii, 
nagu ma eeldan .802

10.15 Minu ülem on oma tegudes järjekindel .337

Ülema 
pädevus, 
.938

10.16 Minu ülem teeb oma tööd hästi .758

15,2%

10.17 Usun oma ülema võimetesse .788
10.18 Minu ülem on oma töös võimekas .795

10.19 Minu ülemal on väga head tööks 
 vajalikud oskused .822

10.20 Minu ülem teab, mida ta teeb .800

Märkus: Mudeli KMO .949, mis on statistiliselt oluline p < 0,001 ning kirjeldusvõime kogu 
varieeruvusest 66,9%. 
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Tabel 14. Peakomponentide mudel ülema riski võtmine ja uuenduslikkus

Komponent ja 
Cronbachi α

Väite 
nr

Väide Peakompo-
nendi 

laadung

Kirjeldus-
võime

Arukas riski 
võtmine,
.899

11.1 Võtab asjakohaseid riske eesmärgiga 
parandada organisatsiooni .792

33,5%

11.2 Kasutab isiklikult ära võimalusi organi-
satsiooni eesmärkide saavutamiseks .771

11.3 On valmis tooma organisatsiooni heaks 
isiklikke ohvreid .725

11.4
Teeb julgeid isikupõhiseid otsuseid, kui 
selleks peaks vajadus olema eesmärgiga 
parandada organisatsiooni

.778

11.5
Täidab vajadusel ka meeskonnaliikmete 
ülesandeid eesmärgiga täita organisat-
siooni eesmärke

.755

11.6 Tõstab organisatsiooni huvid kõrgemale 
isiklikest huvidest .752

Soodustab 
uuendus-
likkust,
.835

11.8 Suhtub positiivselt loovasse probleemila-
hendusse .756

18,6%

11.9 Julgustab ka meeskonnaliikmete 
ideeloomet .362

11.10 Suhtub alluvasse lugupidavalt ka siis, kui 
tegeleb tema tehtud vigadega .779

11.12 Teeb ülesannete täitmiseks uuenduslikke 
ettepanekuid .730

11.13
Küsib küsimusi, mis ajendavad mees-
konnaliikmeid mõtlema välja lahendusi, 
mis parandavad nende töösooritust

.713

11.14 Ei kritiseeri meeskonnaliikmete ideid, 
isegi kui need erinevad enda omadest .543

On 
uuenduslik,
.900

11.15 Viib ülesanded ellu tavalisest erineval 
moel .846

17,1%

11.16 Proovib tegutseda tavalisest erineval moel .782

11.17 Otsib uusi võimalusi, et saavutada orga-
nisatsiooni eesmärke .581

11.18 Tuvastab piiranguid, mis võivad pidurda-
da organisatsiooni arengut .487

11.20 Tegutseb julgelt organisatsiooni eesmär-
kide täitmiseks .398

11.21 Otsib organisatsiooniväliselt lahendusi 
organisatsiooni töö parandamiseks .506

Märkus: Mudeli KMO .950, mis on statistiliselt oluline p < 0,001 ning kirjeldusvõime kogu 
varieeruvusest 69,2%. 
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Lisa 4. Peakomponentide mudel usaldus meeskonna vastu

Väide Komponent
1 2 3 4

Usun, et mu meeskonnakaaslased soovivad mulle ainult 
parimat

,541

Minu meeskonnakaaslased on motiveeritud mind kaitsma ,738

Tunnen, et meeskonnakaaslased töötavad selle nimel, et 
mind kaitsta

,784 ,255

Minu meeskonnakaaslased toetavad mind ,730

Minu meeskonnakaaslased hoolitsevad minu eest ,778 ,213
Võin loota oma meeskonnakaaslaste õiglustundele ,479 ,367 ,337

Minu meeskonnakaaslased on austusväärsed inimesed ,317 ,282 ,565 -,206
Minu meeskonnakaaslased peavad oma sõna ,836

Minu meeskonnakaaslased peavad oma lubadustest kinni ,818 ,232
Minu meeskonnakaaslased räägivad tõtt ,227 ,697 ,346
Ma tean, mida oma meeskonnalt oodata ,270 ,725

Tavaliselt ma tean, kuidas mu meeskonnakaaslased asjadele 
reageerivad

,230 ,768

Ebamäärastes olukordades jääb minu meeskond oma 
 plaanile kindlaks

,320 ,343 ,370

Minu meeskonnakaaslased on oma tegudes järjekindlad ,566 ,342
Minu meeskonnakaaslased on oma töös võimekad ,787

Minu meeskonnakaaslased teavad, mida nad teevad ,200 ,687 ,233
Usun oma meeskonnakaaslaste võimetesse ,286 ,682

Minu meeskonnakaaslased omavad tööks vajalikku 
 ettevalmistust

,226 ,695 ,210

Minu meeskonnakaaslaste suhtlemisoskus on hea ,278 ,553 ,298

Märkus: Peakomponentide laadungid alla .20 on eemaldatud, paksus kirjas on märgitud, milli-
sesse komponenti vastav väide kuulub
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Lisa 5. Peakomponentide mudel usaldus ülema vastu

Väide Komponent
1 2 3

Ma ei kahtle oma ülema motivatsioonis ,624 ,433
Minu ülem toetab mind ,785 ,257
Minu ülem soovib mulle ainult parimat ,759 ,284
Minu ülem on siiralt huvitatud minu heaolust ,755 ,281
Tõenäoliselt astuks ülem vajadusel mu kaitseks välja ,684 ,368
Usun, et minu ülem on õiglane ,717 ,387
Usun, et minu ülem on aus ,708 ,395
Usun, et minu ülem on erapooletu ,655 ,255
Minu ülem tegutseb vastavalt oma sõnadele ,572 ,508
Tean, et minu ülem on sõnapidaja ,600 ,516 ,226
Tavaliselt tean, kuidas mu ülem asjadele reageerib ,201 ,243 ,679

Oskan oma ülema käitumist ette aimata ,823

Tean täpselt, kuidas mu ülem keerulistes olukordades käitub ,830

Võin kindel olla, et mu ülem käitub nii, nagu ma eeldan ,802

Minu ülem on oma tegudes järjekindel ,332 ,461 ,337

Minu ülem teeb oma tööd hästi ,380 ,758

Usun oma ülema võimetesse ,331 ,788

Minu ülem on oma töös võimekas ,346 ,795

Minu ülemal on väga head tööks vajalikud oskused ,263 ,822

Minu ülem teab, mida ta teeb ,295 ,800

Märkus: Peakomponentide laadungid alla .20 on eemaldatud, paksus kirjas on märgitud, 
millisesse komponenti vastav väide kuulub
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Lisa 6. Peakomponentide mudel ülema riski võtmine ja uuenduslikkus

Väide Komponent
1 2 3

Usun, et mu meeskonnakaaslased soovivad mulle ainult parimat ,792 ,250
Minu meeskonnakaaslased on motiveeritud mind kaitsma ,771 ,233 ,206
Tunnen, et meeskonnakaaslased töötavad selle nimel, et mind 
kaitsta

,725 ,270 ,286

Minu meeskonnakaaslased toetavad mind ,778 ,310 ,236
Minu meeskonnakaaslased hoolitsevad minu eest ,775 ,246 ,250
Võin loota oma meeskonnakaaslaste õiglustundele ,752 ,245
Suhtub positiivselt loovasse probleemilahendusse ,344 ,756

Julgustab ka meeskonnaliikmete ideeloomet ,647 ,362 ,313
Suhtub alluvasse lugupidavalt ka siis, kui tegeleb tema tehtud 
vigadega 

,779

Teeb ülesannete täitmiseks uuenduslikke ettepanekuid ,312 ,730 ,249
Küsib küsimusi, mis ajendavad meeskonnaliikmeid mõtlema välja 
lahendusi, mis parandavad nende töösooritust

,225 ,713 ,208

Ei kritiseeri meeskonnaliikmete ideid, isegi kui need erinevad enda 
omadest

,234 ,543 ,485

Viib ülesanded ellu tavalisest erineval moel ,279 ,846

Proovib tegutseda tavalisest erineval moel ,319 ,245 ,782

Otsib uusi võimalusi, et saavutada organisatsiooni eesmärke ,584 ,226 ,581

Tuvastab piiranguid, mis võivad pidurdada organisatsiooni arengut ,645 ,232 ,487

Tegutseb julgelt organisatsiooni eesmärkide täitmiseks ,666 ,232 ,398

Otsib organisatsiooniväliselt lahendusi organisatsiooni töö 
parandamiseks

,619 ,224 ,506

Märkus: Peakomponentide laadungid alla .20 on eemaldatud, paksus kirjas on märgitud, 
millisesse komponenti vastav väide kuulub
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Lisa 7. Balti pataljoni lahingukäsu „Liberation of Riga“ manöövriskeem
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ORGANISATSIOONI ÕPPIMISVÕIME 
PARENDAMINE KAITSEVÄE 

ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTES1

Rainek Kuura, Reelika Suviste, Svetlana Ganina

1. Sissejuhatus

Rahu on vaid kahe sõja vaheline periood2, mis võimaldab valmistuda järg-
miseks sõjaks. Relvajõudude võitlusvõime peab olema välja arendatud nii, 
et see vastaks tulevase sõja poolt seatud tingimustele3. Sõja võitmiseks on 
õppimisel asendamatu roll: „Tunned vastast, tunned ennast – sajast lahingust 
üheski ei saa lüüa; ei tunne vastast, tunned ennast – kord võidad, kord kaotad; 
ei tunne vastast, ei tunne ennast – igas lahingus saad lüüa“4.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustel (edaspidi KVÜÕA) on võimalikuks 
tulevaseks relvakonfliktiks valmistumisel allohvitseride ning ohvitseride 
välja õppes tähtis roll. Sõjaline väljaõpe ei tohi tugineda tulevase sõja ennus-
tamisele, selle asemel peab õppima sõjaajaloost5, enda ja teiste kogemustest 
ning saama aru keskkonnast ja selle arengust. Seda teades osatakse arvestada, 
millele peab vastama väljaõpe, et võita järgmine sõda. Õppiv organisatsioon 
õpib pidevalt, kohanedes muutuva keskkonnaga6, õppimine väljendub muu-
tunud käitumises7. Kasutades õppimist strateegilise vahendina tulemuste 

1  Artikkel põhineb Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes 2016. aastal kpt Rainek Kuura 
kaitstud magistritööl „Organisatsiooni õppimisvõime parendamine Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutustes“.
2  Laaneots, A. 2001. Julgeolekupoliitika ja kaitsestrateegia alused. KVÜÕA loengukons-
pekt, 4. põhikursus. Tartu: KVÜÕA (käsikirjaline).
3  Свечин, А. А. 2003. Стратегия. Москва/Санкт-Петербург: Кучково поле. [Свечин 
2003]
4  Sun Zi, Sun Bin 2001. Sõja seadused. Tallinn, Tartu: Eesti Keele Sihtasutus ja Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutused, lk 141.
5  Свечин 2003, ст. 66‒67.
6  Senge, P. M. 2006. The fifth discipline: the art and practice of learning organization. 
London: Random House Business. [Senge 2006]
7  Argyris, C.; Schön, D. 1978. Organizational learning: a theory of action perspective. 
Boston: Addison-Wesley Publishing Company. [Argyris, Schön 1978]

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 3, 2016, pp. 94–136 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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 saavutamiseks8, suudab organisatsioon keskkonnamuudatusi ennetada9. 
Juhtide roll on integreerida õppimine organisatsioonikultuuri, et see täidaks 
organisatsiooni eesmärke, enamgi veel, õppimise tulemusel määratakse ees-
märgid ja kujundatakse väärtused. 

2011. aastal magistritöö raames läbiviidud organisatsiooni- ja kvaliteedi-
kultuuri uuring10 KVÜÕAs tuvastas probleeme pideva õppimise ja uuendus-
likkuse valdkonnas. Uurija tõi võimalike probleemidena välja paindumatu 
ja passiivse juhtimise ning õppeasutuste liikmete tööpraktikas süsteemsuse 
puudumise. Hinnates seejuures võimaliku passiivsuse põhjusena KVÜÕA 
suhet Kaitseväega – olles suurema organisatsiooni osa ja tehes kindlat n-ö 
tellimustööd, puudub õppeasutusel sisemise elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse 
vajadus. Seega on oluline tuvastada KVÜÕA kui Kaitseväe struktuuriüksuse 
õppimisvõime, selle tugevused ja nõrkused ning neid parendada. 

Uuringu eesmärk on töötada välja ettepanekud KVÜÕA organisatsiooni 
õppimisvõime parendamiseks. Selleks tuleb vastata järgmistele küsimustele:
1. Millised on KVÜÕA organisatsiooni õppimise nõrkused?
2. Millised on KVÜÕA organisatsiooni õppimise tugevused?
3. Kuidas on võimalik parendada KVÜÕA õppimisvõimet?

2. Õppiva organisatsiooni teoreetilised alused

2.1. Õppiva organisatsiooni olemus ja selle roll relvajõududes

Organisatsiooni õppimist on laialdaselt uurima hakatud viimastel aasta-
kümnetel, kogemuste uurimisest ja vigade parandamisest on edasi liigutud 
struktuuride, protsesside ja töötajate tõekspidamiste muutmisele11. Erinevad 
autorid on avanud uusi vaatenurki ja täiendanud eelnevaid teooriaid. Läbivalt 
rõhutatakse individuaalse õppimise rolli organisatsioonis, mis ei taga küll 

8  Marsick, V. J.; Watkins, K. E. 2003. Demonstrating the Value of an Organization’s 
Learning Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire. – Advances 
in Developing Human Resources 2003, Vol 5, (2), pp. 132–151. [Marsick, Watkins 2003]
9  Sydänmaanlakka, P. 2002. An intelligent organization: integrating performance, com-
petence and knowledge management. Oxford: Capstone. [Sydänmaanlakka 2003]
10  Mõts, E. 2011. Organisatsiooni- ja kvaliteedikultuur KVÜÕAs. Magistritöö. Tartu: Tartu 
Ülikool, lk 98. [Mõts 2011]
11  Türk, K. 2005. Inimressursi juhtimine. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, lk 336. [Türk 
2005]
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organisatsiooni õppimist, kuid ilma selleta pole ka organisatsiooni õppimine 
võimalik12.

Õppiva organisatsiooni mõiste (ingl learning organization) loojaks 
peetakse Peter Senge’t, kes leidis, et organisatsioonid suudavad kohaneda 
ümbrit seva keskkonnaga ja selle järgi muutuda. Ta kujutas õppivat orga-
nisatsiooni kui organismi, kus inimesed õpivad pidevalt üheskoos õppima13. 
Ta toob välja, et õppiv organisatsioon on midagi enamat kui indiviidide 
summa organisatsioonis. Tema käsitluse kohaselt moodustavad õppiva orga-
nisatsiooni viis põhilist komponenti: 1) isiklik meisterlikkus, 2) mõttemude-
lid, 3) ühine visioon, 4) meeskondlik õppimine ja 5) süsteemne mõtlemine14.

Senge käsitlusele õppivast organisatsioonist on ette heidetud liigset teo-
reetilisust, Garvini15 arvates on paljud Senge soovitused liiga abstraktsed ega 
anna praktilise tegevuse juhiseid. Kriitikast lähtuvalt on Garvin16 defineeri-
nud õppiva organisatsiooni kui organisatsiooni, mis oskab luua, omandada ja 
edasi anda teadmisi ning uued teadmised ja arusaamad väljenduvad organi-
satsiooni muutunud käitumises. Sydänmaanlakka17 toob välja, et õppiv orga-
nisatsioon toimib kui avatud süsteem koos ümbritseva keskkonnaga, suudab 
sellega kohaneda ja oma tegevust ümber korraldada.

Õppiva organisatsiooni kontseptsiooni kohaselt on ka teadmiste juhtimine 
osa juhtimisest. See tähendab inimestele uute teadmiste tootmiseks tingi-
muste loomist. Organisatsiooni edu sõltub õppimisest, kuid enamik inimesi 
ei tea, kuidas õppida18. Senge rõhutab, et õppimisele orienteeritud kultuuri 
loomine on alati keeruline, see on aeganõudev ning tegelikult lõppematu 
protsess. Suurim väljakutse on inimeste personaalne muutumine, sest alati 
on lihtsam jääda oma mugavustsooni19. 

Peale individuaalse õppimise toob Senge20 välja töörühma või meeskonna 
õppimise tähtsuse, sidudes viie distsipliini teooria praktiliseks metoodi-
kaks kolme õppimise alusvõime kaudu: soodustada aspiratsiooni (ingl 
foster aspiration), arendada peegeldavat vestlust (ingl developing reflective 

12  Senge 2006, p. 129.
13  Senge 2006, pp. 3–4, 219.
14  Ibid. 2006.
15  Garvin, D. A. 1993. Building a learning organization. – Harvard Business Review, 71 
(4), pp. 78–91. [Garvin 1993]
16  Garvin 1993, p. 80.
17  Sydänmaanlakka 2002, p. 35.
18  Argyris, Schön 1978.
19  Senge 2006, p. 272.
20  Ibid., pp. x–xi.
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 conversation) ja mõista komplekssust (ingl understanding complexity). Kuju-
tades meeskonna õppimise alusvõimeid kolmejalgse taburetina, on selge, et 
taburet ei seisa püsti, kui sel puudub kasvõi üks jalg (vt joonis 1).

MEESKONNA ÕPPIMISE 
ALUSVÕIME

ASPIRATSIOON
•  ISIKLIK MEISTER-

LIKKUS
•  JAGATUD VISIOOM

PEEGELDUV VESTLUS
•  MÕTTEMUDELID
•  DIALOOG

KOMPLEKSUSE 
MÕISTMINE
•  SÜSTEEMNE 

MÕTLEMINE

Joonis 1. Senge taburet21

Isiklik meisterlikkus väljendab personaalset õppimist ja arengut. Kõrge isik-
liku meisterlikkusega inimesed laiendavad pidevalt oma teovõimet, et saavu-
tada tulemusi, mida tõeliselt ihaldavad. Nende järjepidevast õpihimust saab 
alguse õppiva organisatsiooni hing.22

Organisatsiooni õppimise uurimisel on aastakümneteks üheks teeraja-
jaks kujunenud Chris Argyris, kes on õppimist defineerinud kui kognitiivset 
muudatust, mis tugineb osaleja võimele tajuda maailma uutmoodi. Selleks, 
et nimetada protsessi õppimiseks, peab kognitiivne muudatus väljenduma 
muutunud käitumises23. Organisatsiooni õppimine on teadmiste, oskuste 
ja hoiakute omandamise või täiendamise protsess, mis mängib olulist rolli 
organisatsiooni kõikides valdkondades24. Kibar25 defineerib organisatsiooni 
õppimist kui sihipärast, suunatud ja süsteemset arenguprotsessi, mis toimub 
indiviidi, meeskonna ja organisatsiooni tasandil. Organisatsiooni õppimis-
võime alusena toob ta välja individuaalse õppimise. Õppiva organisatsiooni 

21  Senge 2006, p. xi.
22  Ibid., p. 131.
23  Argyris, Schön 1977.
24  Gibb, A. A. 1997. Small firms training and competitivness. Building upon the small 
business as a learning organisation. – International Small Business Journal, Vol. 15, Issue 3, 
p. 13–29.
25  Kibar, H. 2007. Juhi roll organisatsiooni õppimise toetamisel (EV Välisministeeriumi 
näitel). Magistritöö. Tallinna Ülikooli andragoogika õppetool. [Kibar 2007]
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staatuse saavutamiseks peavad indiviidid jagama õpitut meeskonna ning 
organisatsiooniga.

Saekoo ja Yasamorn26 kirjeldavad organisatsiooni õppimist kui pidevat, 
dünaamilist ning koostööaldis protsessi indiviidi, rühma ja organisatsiooni 
vahel. Håkansson ja Johanson27 toovad välja organisatsiooni vaiketeadmised 
(ingl tacit knowledge), mis on õppiva organisatsiooni jaoks määrava täht-
susega ning mida ei saa omandada nagu eksplitsiitseid teadmisi: neid saab 
omandada vaid kogemuse kaudu. Vajalik kogemus tekib organisatsiooni 
liikmete suhtlemisel keskkonnaga ja õppimine saab adutavaks, kui orga-
nisatsiooni tavategevused on muutunud. Iga organisatsiooni võib käsitada 
kui omavahel seotud tegevuste süsteemi, mida seovad organisatsiooni tava-
tegevused, et viia ellu oma kavatsusi.

Argyris ja Schön28 on defineerinud organisatsiooni õppimise tasemed 
järgmiselt: ühesilmuseline (ingl single-loop learning), kahesilmuseline (ingl 
double-loop learning) ja kolmesilmuseline (ingl deutero-loop learning; vt 
joonis 2). 

PÕHI-
VÄÄRTUSED 

EESMÄRGID TEGEVUSED TULEMUSED 

ÜHESILMUSELINE ÕPPIMINE 

KAHESILMUSELINE ÕPPIMINE 

KOLMESILMUSELINE ÕPPIMINE Kuidas? 

Miks? 

Kas? 

Joonis 2. Õppimise tasemed29, 30, 31

26  Saekoo, A.; Yasamorn N. 2013. Strategic Organizational learning and Business Growth: 
an empirical study of exporting gems and jewelry Businesses in Thailand. – Journal of the 
Academy of Business & Economics, Vol. 13, Issue 2, pp. 65–78.
27  Håkansson, H.; Johanson, J. 2001. Business Network Learning. London: Pergamon.
28  Argyris, Schön 1978.
29  Ibid., pp. 17–29.
30  Tosey, P.; Visser, M.; Saunders, M. N. K. 2012. The origins and conceptualizations 
of „triple-loop“ learning: A critical rewiew. – Management Learning, Vol. 43, Issue 3, pp. 
291–307. [Tosey et al. 2012]
31  Kuura, R. 2015. Suhtevõrgustikust õppimise parendamine laevakaitseteenust osutavas 
ettevõttes Aburgus OÜ. Magistritöö. Tartu: Tartu ülikool
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Paljud organisatsioonid saavutavad kõigest ühesilmuselise õppimise, mis 
võimaldab ellu viia olemasolevat poliitikat ja saavutada püstitatud ees märgid. 
Ühesilmuseline õppimine piirdub organisatsiooni vigade tuvastamise ja 
korri geerimisega, tegevustele antakse tagasiside ning tuvastatud vead korri-
geeritakse kehtestatud normide ja organisatsiooni eesmärkide piires. Kahe-
silmuseline õppimine võimaldab organisatsioonil tuvastada ja korrigeerida 
alusnorme, tegevuspõhimõtteid ja eesmärke. Kahesilmuselise õppimise 
korral võivad juhid reageerida uuele informatsioonile ning ka teistelt õppida. 
Enamik organisatsioone saab hakkama ühesilmuselise õppimisega, kuid on 
suurtes raskustes kahesilmuselise õppimisega.32 

Kolmesilmuselise õppimise käigus õpitakse tundma õppimisprotsessi, 
millega organisatsioon tuvastab ja korrigeerib oma vead. Organisatsiooni 
liikmed leiavad õppimist soodustavad ja piiravad tegurid, leiutavad ja loovad 
uusi õppimisstrateegiaid ning viivad ellu ja hindavad tulemusi33. Tosey jt34 
on seadnud kahtluse alla Argyrise ja Schöni kolmesilmuselise õppimise 
definitsioonid, mis on eri ajajärkudel muutunud. Enamgi veel, neid viida-
nud uurijate tõlgendused varieeruvad, näiteks kolmesilmuselist õppimist on 
kirjeldatud kui ühe- ja kahesilmuselisest õppimisest kõrgemat õppimistaset, 
mis hõlmab põhimõtete ja mõttemaailma muutmist ning paradigmade murd-
mist. Argyris ja Schön on tõlgendanud kolmesilmuselist õppimist kui ühe- ja 
kahesilmuselise õppimise peegeldust, mis aitab ühe- ja kahesilmuselist õppi-
mist ellu viia. Batesoni35 arvates vastandub õppimise kolmas tase eesmärgile 
orienteeritud ja materiaalsele mõttemaailmale. Muudatused leiavad aset tead-
miste ning õppimise vormi ja olemuse tasemel, mitte nende sisus. Õppimine 
on iseennast arendav, võimaldades uudseid lahendusi ja esitades küsimuse, 
kas seda, mida alati on tehtud, peab üldse tegema36. 

Eri autorite käsitlustest õppiva organisatsiooni ja organisatsiooni õppimise 
kohta selgub, et läbivalt on kesksel kohal nii organisatsiooni liige kui ka 
väliskeskkond ning tulemusele orienteeritus.

Õppimisel ja keskkonnaga kohanemisel on oluline ümbritsevas orienteeru-
mine ja selle mõtestamise protsess (ingl sensmaking), mille kaudu inimesed 
mõistavad uudseid, mitmekülgseid ja segadust tekitavaid või muul moel 
mitte ootuspäraseid sündmusi või probleeme. Mõtestamise protsessi on 

32  Argyris, Schön 1978, pp. 17–29.
33  Ibid., p. 27
34  Tosey et al. 2012. 
35  Bateson, G. 1972. Steps toa n Ecology of Mind. London: Jason Aronson Inc, pp. 278–279.
36  Tosey et al. 2012
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uuritud kui organisatsiooni vastureaktsiooni ümbritsevas keskkonnas toimu-
vatele suurtele välistele muutustele (ingl environmental jolts)37. Meyeri38 
käsitluse kohaselt selekteerib ja tõlgendab organisatsioon nendest muutustest 
tulenevaid tõukeid valitseva strateegia ja ideoloogia poolt mõjutatud tegevuse 
teooriast lähtuvalt39. Tegevuse teooria poolt filtreeritud tõuge kutsub esile 
struktuuridesse talletatud käitumismudelite piiratud reaktsioonid, mis avas-
tavad suhteliste ressursside (ingl slack resources) tagavara. Reaktsioonide 
tagajärjel tekib ühe- või kahesilmuseline õppimine, sõltuvalt sellest reagee-
ringud kas ainult pehmendavad organisatsiooni ja keskkonna kokkupõrget või 
toovad esile põhjusliku seose. Kahesilmuseline õppimine tekib siis, kui taga-
järjed seostatakse põhjustega, misjärel modifitseeritakse oma tegevuse teoo-
riat mõjutavat strateegiat ja ideoloogiat, mitmekesistatakse käitumis mudeleid 
ning muudetakse strukturaalseid seadeid ja suhteliste ressursside varu.

Keskkonnakriisid omavad veelgi laialdasemat mõju kui organisatsiooni 
rutiinile väljakutseid esitavad suured välised muutused. Paisates segi keh-
tivad arusaamad, käivitavad kriisid intensiivse ja vältimatu selgituste otsi-
mise ning asjakohase tegevuskava loomise. Ootamatu, „vähetõenäoline“ ja 
organisatsiooni elujõudu ohustav tugevatoimeline sündmus võib vallandada 
nähtust, iseennast ja kogu maailma ümbermõtestava protsessi, mille tule-
musena purunevad kildudeks senised baasarusaamad.40 

Mõtestades kriise ja suuri väliseid muutusi relvajõudude kontekstis, peab 
eeskätt teadvustama, relvajõudude eksisteerimise eesmärgi. Kui eesmärk on 
võita järgmine sõda, siis on see kõige suurem kriis, mis ärataks armee süga-
vast rahuaja rutiinist, paiskaks segi senised arusaamad ja muudaks kehti-
vaid harjumusi. Edu saadab lahingus seda, kes suudab tõhusamalt kohaneda, 
armeed, kelle tegevuse mõte on kaldunud eemale oma eksistentsi eesmärgist, 
ootab häving.

Eelnevat kokku võttes võib öelda, et käsitlus organisatsiooni õppi misest 
näitab, millisel tasemel või kui palju on organisatsioon oma tegevusest 
õppinud. Õppimise kunsti valdav organisatsioon teab täpselt, mida on vaja 

37  Maitlis, S.; Christianson, M. 2014. Sensemaking in Organizations: Taking Stock and 
Moving Forward. – The Acadamey of Management Annals, Vol. 8, No.1, pp. 57–125 (57, 71). 
[Maitlis, Christianson 2014]
38  Meyer, A. 1982. Adapting to environmental jolts. – Administrative Science Quarterly, 
Vol. 27, No. 4, pp. 515–537 (519–520). [Meyer 1982]
39  Tegevuse teooria (ingl theory of action) kohaselt erineb inimese ja organisatsiooni käitu-
mine sõnas ja reaalsetes tegudes, tõelise käitumise väljaselgitamiseks peab tegutsemist 
 jälgima (Argyris, Schön 1974, pp. 12, 262).
40  Maitlis, Christianson 2014, pp. 71–72.
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endas muuta ja kuhu areneda, et olla elujõuline ja konkurentsivõimeline. 
Järgnevalt käsitletakse õppimise rolli relvajõududes.

2.2. Relvajõud kui õppiv organisatsioon

The direction, operation, and control of a human organization whose pri-
mary function is the management of violence is the peculiar skill of the 
officer.

Samuel P. Huntington41

Relvajõududest kui õppivast organisatsioonist on hakatud rohkem rääkima 
külma sõja lõpuaastatel, kui Ameerika Ühendriikide relvajõududes oli muu-
datuste periood ning külma sõja järgset aega nähti uute sõdade ja kriisidega 
seoses jätkuvalt muutuva ja ebakindlana42. Margareth Wheatley kirjutas 
aastal 1994 pärast teenistust staabiülemate komitee esimehe konsultandina 
 Ameerika Ühendriikide relvajõududes armee ja õppiva organisatsiooni 
 teemadel43. Sellest ajast peale on riikides arutletud44, 45 relvajõudude ja õppiva 
organisatsiooni üle ning seda valdkonda uuritud46, 47, 48, 49. Samas on riikide 
relvajõududes läbi ajaloo väljendunud õppiva organisatsiooni  tunnused, 
näiteks Preisi armee ülesehitamisel Moltke vanema poolt 19. sajandi keskel50, 

41  Huntington, S. P. 2003. The soldier and tehe state: the theory and politics of civil- military 
relations. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, p. 534. [Huntington 2003]
42  TRADOC Pampflet 525-5. Force XXI Operations. 1994. Virginia. HQ, US Army 
 Training and Doctrine Command, pp. 2–3.
43  Di Bella, A. J. 2010. Can the Army Become a Learning Organization. – Joint Force 
Quarterly, Issue 56, 1st Quarter 2010, pp. 117–122. [Di Bella 2010]
44  Tan, B. 2003. The Learning Military Organisation – Revisited. – Pointer. Journal of the 
Singapoee Armed Forces, Vol. 29, No. 3.
45  Di Bella 2010.
46  Buchanan, D. C. 2011. The Canadian Army and The Learning Organization: an Example 
of Contradictions? Canadian Forces College.
47  Dahanayake, N. D.; Gamlath, S. 2013. Learning organization dimensions of the Sri 
Lanka Army. – The Learning Organization, Vol. 20, Issue 3, pp. 195–215.
48  Di Schiena, R.; Letens, G.; Van Aken, E.; Farris, J. 2013. Relationship between 
Leader ship and Characteristics of Learning Organizations in Deployed Military Units: An 
Exploratory Study. – MDPI, Administrative Sciences.
49  Stothard, C. 2014. Defence Science and Technology Organisation Fishermans Bend 
(Australia). The Army Learning Organisation Questionnaire: Developing a Valid and Reli-
able Measure of Learning Organisation Characteristics. <http://www.dtic.mil/docs/citations/
ADA611056> (12.03.2015).
50  Moltke, H. G. 1995. On the Art of War. Edited by D. J. Hughes. Novato: Presidio Press, 
p. 275.
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soomlastel talvesõjas51 või Nõukogude armee pealetungioperat sioonil 
 Bagration teises maailmasõjas Žukovi ja Vassilevski juhti misel52. Nende 
näidete puhul tuleb välja õppimise roll kohanemisel keskkonna ja vastasega 
ning enda tegevusest ja vigadest õppimise tähtsus.

Koduväeosades ja välismissioonil viibivate üksuste põhjal korral datud 
uuringutest Belgias on selgunud, et kompleksses ja kiiresti muutuvas 
vaenu likus keskkonnas tegutsevates sõjaväeüksustes väljenduvad õppiva 
orga nisatsiooni tunnused oluliselt tugevamalt kui kodumaal viibivate terri-
toriaalüksuste puhul53, 54. Uuringutega tuvastati missioonil viibivatel üksus-
tel oluliselt kõrgem isikliku meisterlikkuse ja süsteemse mõtlemise osakaal 
kui territoriaalüksustel. Operatsioonil „Iraagi vabadus“ viibinud Kaitseväe 
üksuste puhul on samuti selgunud, et muutuva olukorraga kohaneti kiiremini 
missioonikeskkonnas, kus paremini toimis ka üksustevaheline kogemuse 
jagamine. Õppetundide integratsioon lahinguväljalt Eestis toimuvasse välja-
õppesse oli aga aeglane ja puudulik.55 

Nimetatud uuringute põhjal võib näha, kuidas kiirelt muutuv ja vaenulik 
keskkond esitab selles viibivatele üksustele nõuded, mille täitmiseks tuleb 
üle olla organisatsiooni kehtestatud alusnormidest ja tegevuspõhimõtetest. 
Bürok raatlikud ja aeglased rahuaegsed süsteemid ning normid ei toeta kiiret 
kohanemist ja vastase ennetamist. Üksuse liikmete isiklik meisterlikkus, 
igaühes peituv energia, uued ideed ning juhtide süsteemne mõtlemine on 
kiiret kohanemist soosivad omadused, mis on aidanud läbi aastate uute välja-
kutsetega toime tulla ka Eesti kaitseväe missiooniüksustel. 

Relvajõud on oma olemuselt loomulik osa ühiskonnast, heaks tavaks 
peetakse, et armee on rahva jaoks, mitte vastupidi. Samas erineb armee kõi-
kidest teistest organisatsioonidest ja ohvitseri elukutse teiste juhtide omast, 
sest vägivalla operaatoritest koosneva monopoli juhtimises ei ole midagi 

51  Tuunainen, P. 2014. New approeches to the study of Arctic warfare. – Nordia Geograp-
hical Publications Yearbook 2014, Vol. 43(1), pp. 87–99 (90).
52  Glantz, D. M. 2006. Soviet military deception in the Second World War. London: Frank 
Class.
53  Di Schiena, R.; Letens, G.; Farris, J.; Van Aken, E. 2012. Learning Organization in 
Crisis Environments: Characteristics of Deployed Military Units. – Proceedings of the 2012 
Industrial and Systems Engineering Research Conference, Orlando, FL, USA, 20–22 May 
2012.
54  Letens, G.; Di Schiena, R.; Farris, J.; Van Aken, E. 2012. Characteristics of Learning 
Organization within the Military.- In Proceedings of the 2012 American Society of Enginee-
ring Management Conference, Virginia Beach, VI, USA, 19–21 October 2012.
55  Raudsik, R. 2009. Operatsiooni „Iraagi vabadus“ kogemuste juurutamine Eesti kaitseväe 
väljaõppes. Magistritöö. Tartu: KVÜÕA, lk 60–64.
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tavapärast56. Sõjaväelase ametiga ei kaasne mitte üksnes õigus tappa, vaid ka 
õigus saada tapetud. Sügaval rahuajal võib see tekitada küsimuse, et kellele 
ja milleks on sellist armeed vaja, kuna rahuajal puudub nõudlus säärase 
vägivalla monopoli teenuse järele. Tõestades ühiskonnale enda olemasolu 
ja seades eesmärke rahuajal, ei tohi ükski armee unustada, et nende ainuke 
eesmärk on valmistumine tegevuseks57. 

Relvajõudude tegevus on tänapäevases mõttes palju laiem kui sõdimine. 
Rahvusvahelise humanitaarõiguse liberaalse tõlgendamise korral võib väita, 
et ka võitlus terrorismiga on relvakonflikt58. Väljakutsed armeele on seda 
suuremad, kui armee peab samal ajal olema valmis tegutsema konfliktides 
mitteriiklike relvastatud rühmituste vastu ja võitlema relvakonfliktis kon-
ventsionaalse vastasega. Ebakindel ja muutuv julgeolekukeskkond nõuab 
sõjalistelt juhtidelt head ettevalmistust, et seista silmitsi lahinguga, juhtida 
oma üksust erilaadsetes olukordades ning saavutada määratud eesmärke59. 
Ohtlikus keskkonnas opereerival lahingüksusel on tähtis luua usaldusväär-
suse kultuur, milles mängib organisatsiooni õppimine väga olulist rolli ja 
vice versa.60

Organisatsiooni õppimine on relvajõududes igapäevane tegevus. NATOs 
on näiteks kehtestatud eri protseduurid (AAA ‒ After Action Review, FER ‒ 
Final Exercise Report, HWU ‒ Hot Wash Up), koostatud checklist ja kästud 
mõttemaailma muuta61, et enda ja teiste vigadest ning kogemusest õppida ja 
õpitut jagada. Uusi teadmisi koguvaid, talletavaid ja tootvaid süsteeme kutsu-
takse organisatsiooni õppimismehhanismideks (ingl organizational learning 
mechanisms), mida võib vaadata kui õppimisprotsessi vedureid (näiteks veel 
töörühmad, ekspertide nõupidamised, juhtimise arendamise programmid 

56  Huntington 2003.
57  Soeters, J.; Fenema, P, C.; Beeres, R. 2010. Introducing military organizations. – Man-
aging Military Organizations. Edited by J. Soeters, P. C van Fenema and R. Beeres. Oxon; 
Routledge, pp. 1–14 (4).
58  Värk, R. 2011. Riikide enesekaitse ja kollektiivse julgeolekusüsteemi võimalikkusest 
terroristlike mitteriiklike rühmituste kontekstis. Doktoritöö. Tartu: Tartu Ülikooli õigus-
teaduskond, lk 22.
59  Vogelaar, A.; Berg, C.; Kolditz, T. 2010. Leadership in the face of chaos and danger. – 
Managing Military Organizations. Edited by J. Soeters, P. C van Fenema and R. Beeres. 
Oxon; Routledge, pp. 113–125 (123). [Vogelaar, Berg, Kolditz, 2010]
60  Bijlsma, T.; Baalen, P. 2010. Learning military organizations and organizational 
change. – Managing Military Organizations. Edited by J. Soeters, P. C van Fenema and 
R. Beeres. Oxon; Routledge, pp. 228–239 (228). [Bijlsma, Baalen 2010]
61  Joint Analysis & Lessons Learned Centre (JALLC) 2016. The NATO Lessons Learned 
Handbook. Third Edition. JALLC Hompage, <http://www.jallc.nato.int/> (10.04. 2016).
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jne). Organisatsiooni õppimismehhanisme võib eristada oma integreerituselt. 
Kas need organisatsiooni liikmed, kes tuvastavad õpikohad, parandavad ise 
vead ja mõjutavad iseenda muutunud käitumisega organisatsiooni? Või on 
selleks eraldi inimesed ja protsessid, et tekkinud õpituvastusi koguda, jagada 
ja rakendada?62

Riiklikes relvajõududes valitseb üldjuhul hierarhiakultuur ehk sisetoimin-
gute kultuur63, mida iseloomustab sisemine fookus, stabiilsus, struktureeri-
tus ja ülemate kontroll64. Suur võimudistants tekitab armees olukorra, kus 
üle matele ei julgeta rääkida ilustamata tõde, ülem kaugeneb reaalsusest ja 
seetõttu kannatavad tema otsused. Vastastikuse usalduse loomine julgus-
tab alluvaid kritiseerima ülema otsustusprotsessi ja parandab seeläbi tema 
situatsiooniteadlikkust. Samuti peetakse üheks ülemale moonutatud reaalsuse 
kuvamise põhjuseks kuulumist n-ö siseringi, mille puhul on ülema mees-
konda kuulumine olulisem ausa ja ebameeldiva tagasiside andmisest.65 

Ühtse meeskonna tunnuseks relvajõududes on alluvate panustamine 
ülesande täitmisesse ka ülemat korrigeerides66. Ilustamata tõe ja muutunud 
olukorra peegeldamine ülemale sõltub alluvate sisemisest motivatsioonist ja 
õppimisvõimest, mida juhid peavad arendama ja mis peab talletuma sõduri 
väärtustesse67. Seeläbi saavutavad ülem ja kogu meeskond parema võime 
tajuda muutunud olukorda ja vastast relvakonfliktile omases püsimatus, eba-
kindlas, kompleksses ja mitmekülgses keskkonnas68.

Meeskond on oma olemuselt nii relvajõudude kui ka organisatsiooni õppi-
mise hädavajalik osa. Meeskonna tasemel toodetakse valiidsed teadmised, 
mis hiljem integreeritakse armeesse. Võib öelda, et meeskonna õppimine on 
nagu võimaluste värav, mille kaudu saab armee kasu lõigata individuaal-
sest õppimisest ja jagada suurt pilti vastassuunas. Meeskond võib õppida 
nii meeskonna-siseselt kui -väliselt, ka teiste meeskondade ja üksikisikute 

62  Bijlsma, Baalen 2010.
63  Mõts 2011, lk 67.
64  Cameron, K. S.; Quinn, R. E. 1999. Diagnosing and changing organizational culture: 
based on the competiting values framework. Addison-Wesley, p. 35.
65  Gerras, S. J.; Wong, L. 2013. Changing minds in the army: why it is so difficult and what 
to do about it. – Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, 
<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1179.pdf>, pp. 26‒27.
66  Kramer, E-H.; Bezooijen, B.; Delahaij, R. 2010. Sensmaking during operations and 
incidents. ‒ Managing Military Organizations. Edited by J. Soeters, P. C van Fenema and 
R. Beeres. Oxon; Routledge, pp. 126‒137 (132‒133).
67  Vogelaar, Berg, Kolditz 2010.
68  VUCA environment – Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous (autorite märkus).
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 tegemiste kaudu. Välise õppimise puhul on oluline, et õpituvastused tõlgi-
takse enda meeskonna konteksti. Selle aluseks on meeskonnasisesed positiiv-
sed suhted ja tugevad sidemed.69 

Kiire otsustusvõime etendab olulist rolli sellises ootamatuste vald konnas 
nagu seda on sõda ja sõda iseloomustav ohu, füüsilise pingutuse, tead matuse 
ning juhuse keskkond70. Kompleksses ja stressirohkes olukorras on kiire 
otsustamine keerukas, sest olemasolev info on tihti puudulik, ebatäpne ja 
sihikindlalt eksitav71. Pidevalt muutuv olukord nõuab head keskkonnataju 
ja uusi lahendusi, kui vanad ei tööta. Mässutõrjeoperatsioonidelt on pärit 
õppetund, kui staapides keskenduti liigselt vastasele, ei absorbeeritud taktika-
liste üksuste olukorrateadlikust ja luureteavet72 ning seeläbi ei tajutud enam 
keskkonda, milles opereeritakse73. Sarnast probleemi organisatsioonis käsit-
lesid Argyris ja Schön74, öeldes, et kolmesilmuseline õppimine aitab ellu viia 
madalamal tasemel õppimist. Kolmesilmuseline õppimine peab sisaldama 
muudatusi mõttemaailmas ja põhimõtetes. Ainult nii on üksusel võima lik 
jõuda aluspõhimõtete muutmist nõudvate lahendusteni ning järgida manööver-
sõja põhimõtteid75. Läbides korduvalt õppimise silmuseid, tuleb pidevalt 
kriiti liselt hinnata üksuse tavasid, norme ja eeskirju ning olla valmis uute 
eesmärkide ja tegevuskavade elluviimiseks ja põhiväärtuste muutmiseks. 

Õppiva organisatsiooni käsitluse kohaselt tuleb lahinguüksuse kesk-
konnaga kohanemise võimet vaadata kui keskkonnamuudatuste ennetamist 
ning vaenlase edestamist. Õppimine pole eesmärk omaette: oluline on läbida 
õppimistsükkel ühtaegu kiirelt ja edukalt ning rakendada saadud teadmisi 
ja oskusi lahingus. Vastase alistamist kiiresti ja teadlikult otsustades käsit-
leb John Boydi VOOT-tsükli teooria76, mis on oma olemuselt taktikaline 

69  Bijlsma, Baalen 2010.
70  Clausewitz, C. 2004. Sõjast. Toimetajad A. Langemets, R. Helme, P. Helme. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, lk 79.
71  Fischer, S. C.; Spiker, V. A. 2009. Critical Thinking Training for Army Officers Volume 
Two: a Model of Critical Thinking. U. S. Army Research Institute for the Behavioral and 
Social Science, pp. 106 (2).
72  Puudulik Bottom up Intelligence (autorite märkus).
73  Flinn, M. T. 2010. Fixing Intel: A Blueprint for Making Intlligence Relevant in 
 Afghanistan. – Center for a New America Security. January 2010, pp. 1–28 (7).
74  Argyris, Schön 1978.
75  Eero Aija (2011) on oma magistritöös sõnastanud manööversõja põhimõtted järgmiselt: 
tarbetu võitluse vältimine, ülesandekeskne juhtimine, põhipingutuse määramine ja toeta-
mine, üksuste ristliitmine.
76  John Boyd (1927–1997) oli USA hävituslendur ja hilisem kaitseministeeriumi tead-
lane, kes uuris õhusõja ajalugu ning tegeles uute lennukite arendamisega. Tema loodud on 
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 otsustusprotsess77. Boydi VOOT-tsükkel toob esile teadliku otsustus protsessi 
kiiruse olulisuse vastase ennetamisel ja alistamisel. Vaadates Boydi VOOT-
tsüklit ning Argyrise ja Schöni kolmesilmuselise õppimise filosoofiat (vt 
joonis 3), on näha, kuidas otsustusprotsess lahinguväljal on seotud õppimis-
protsessiga. Vaatlemis- ja orienteerimisetapp juhtimises sõltub otseselt õppi-
misest ning üksuse õppimise edukus tegutsemise tulemuste tagasisidest.

Õppiva organisatsiooni loomiseks ei ole ühest ja kindlat moodust78. Eel-
arvamuste ja mõttemudelite tõttu keskendutakse organisatsioonides liigselt 
edulugudele, otsustatakse ja asutakse tegutsema rutakalt, üritatakse sobituda 
olemasolevatesse raamidesse ja toetutakse liigselt välistele ekspertidele79. 
Õppiva organisatsiooni loomine eeldab mitte ainult organisatsiooni juhtkonna 
väga selget strateegilist lähenemist80, vaid oluline on kõikide tasemete juhtide 
strateegiline mõistmine ja eneseusk81. Organisatsioonid peaksid andma oma 
töötajatele laiema kogemuse, kui nende konkreetne tööülesanne nõuab ning 
julgustama inimesi kasutama oma kogemusi ja oskusi nii enda töös kui ka 
jagama seda teistega82.

Organisatsiooni õppimise arendamisel tuleb arvestada, et lihtsad ja tutta-
vad lühiajalised lahendused võivad olla mitte ainult ebaefektiivsed, vaid ka 
ohtlikud, ravi võib olla hullem kui haigus83. Õppiva organisatsiooni loomi-
sel ja arendamisel on tähtis mõista, kuidas jõuti punkti, kus ollakse ja kuhu 
edasi liigutakse. Ainuüksi enesemääratlemiseks peab väga hästi tunnetama 
nii ennast kui ka keskkonda.

VOOT-tsükli (ingl OODA-loop) teooria. VOOT-tsükli võlu seisneb vaenlase VOOT-tsüklisse 
n-ö sisse saamises ja selles, et vaenlane sunnitakse reageerivasse rolli. Kui üks pool läbib 
tsükli kiiremini ja alustab tegevusega varem, siis ei ole teine selleks valmis. Vaenlase ja 
keskkonna muudatustele reageerimiseks tuleb läbida kõik tsükli etapid, küsimus on koha-
nemise ja oma tegevuskava rakendamise kiiruses (McIntosh 2011).
77  McIntosh, S. E. 2011. The Wingman-Philosopher of MIG Alley: John Boyd and the 
OODA Loop. – Air Power History, Vol. 58, Issue 4, pp. 24–33 (10).
78  Senge 2006, p. 283.
79  Gino, F.; Staats, B. 2015. Why Organizations Don t́ Learn. – Harvard Business Review. 
November, pp. 111–119 (112). [Gino, Staats 2015]
80  Senge 2006, p. 284.
81  Ibid., pp. 292–293.
82  Gino, Staats 2015, p. 112.
83  Senge 2006, p. 61.
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Joonis 3. Boydi VOOT-tsükli seotus Argyrise ja Schöni kolmesilmuselise õppimise filo-
soofiaga84, 85, 86, 87

Õppiva organisatsiooni käsitluse põhjal võib öelda, et õppimine on üks relva-
jõudude võtmeülesanne. Edu saavutamiseks peab õppima tundma nii oma 
vastast kui ka ümbritsevat keskkonda. Õppida võib enda ja teiste kogemusest, 
kuid edukaks tegutsemiseks lahinguväljal on vaja suuta õppida ka vastaselt. 
Selleks, et õppimist üksuse eesmärkide täitmiseks maksimaalselt rakendada, 
peavad uued teadmised, oskused ja hoiakud levima nii sõduri, allüksuse kui 
ka üksuse tasemel. Õppimise saab lugeda toimunuks alles siis, kui kogni-
tiivne muudatus väljendub muutunud käitumises. Õppivat lahinguüksust 

84  Eesti Kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused 2010. Teine parandatud ja täiendatud 
trükk.  Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.
85  McIntosh 2011.
86  Argyris, Schön 1978.
87  Kuura 2015, lk 26.
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iseloomustab hea kohanemisvõime keskkonnaga, mis saavutatakse pideva 
õppimise ning oma tegevuse, eesmärkide ja väärtuste kriitilise hindamise ja 
korrigeerimise teel. 

3. Metoodika

3.1. Uuringustrateegia

Eesmärgi täitmiseks korraldati uuring, kus andmed koguti ankeetküsitlusega 
ja sisestati andmetöötlusprogrammi MS Excel, seejärel analüüsiti neid and-
metöötlusprogrammiga SPSS 20.0 vastavalt uuringustrateegiale (vt joonis 4). 

Uuringus on kasutatud Austraalia riikliku sõjateaduse ja -tehnoloogia 
organisatsiooni (DSTO – Defence Science and Technology Organisation) 
kuuepallist mõõdikut Likerti skaalal ALOQ (Army Learning Organization 
Questionnaire88), mis mõõdab organisatsiooni õppimise 11 dimensiooni indi-
viduaalsel, meeskondlikul ja organisatsiooni tasandil89, 90.

ALOQ tõlkis eesti keelde Rainek Kuura, tõlget hindas kaks eksperti, kelle 
parandusi arvestades valiti välja sobivaim tõlge. Uuringu käigus koguti vasta-
jatelt tagasisidet küsimustest arusaamise kohta, mille tulemusel polnud vaja-
dust sisulisi parandusi sisse viia. ALOQ on koostatud ühe enim kasutatud ja 
täiuslikuma õppiva organisatsiooni mõõdiku (DLOQ – Dimensions of Learn-
ing Organization Questionnaire) põhjal91. Koos relvajõudude spetsiifilise 
küsimuse lisamisega on mõõdikut täiendatud Goh ja Richardsi92 organisat-
siooni õppimisvõime küsimustega (OLS – Organizational Learning Survey). 
ALOQ on uuringu tarbeks paigutatud ankeetküsitlusse, mille esimeses osas 
kogutakse vastaja kohta taustaandmeid ja teises osas uuritakse õppiva orga-
nisatsiooni tunnuste avaldumist. 

88  Stothard, C. 2014. Defence Science and Technology Organisation Fishermans Bend 
(Australia). The Army Learning Organisation Questionnaire: Developing a Valid and Reli-
able Measure of Learning Organisation Characteristics. <http://www.dtic.mil/docs/citations/
ADA611056> (12.03.2015). [Stothard 2014]
89  Stothard 2014, pp. 10, 24.
90  Dimensioonide eestikeelset selgitust vt Rainek Kuura magistritööst „Organisatsiooni 
õppimisvõime parendamine Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes“, tabel 4.
91  Marsick, Watkkins 2003.
92  Goh, S.; Richards, G. 1997. Benchmarking the Learning Capability of Organizations. – 
European Management Journal, Vol. 15, No. 5, pp. 375–583. [Goh, Richards 1997]
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ALOQ küsitluse läbiviimine KVÜÕA struktuuriüksustes kõikse valimi põhimõttel

LogO
n=24

LK
n=22

KSK
n=136

TÕKe
n=10

RUKe
n=14

ÕO
n=19

ÜO
n=10

VÕVKe
n=3

Juhtkond
n=7

TEOORIA
KV kui õppiv organisatsioon

Mõõdiku valimine ning valideerimine poliituuringuga 
Kuperjanovi Jalaväepataljonis

Uurimisobjekti kirjeldamiseks

Mõõdiku reliaabluse kontroll (Crombach α)

Mõõdiku valideerimine (EFA, CFA)

Üksuste andmete analüüs
1.  Homogeensuse hindamine
2.  Erinevuste hindamine

Dimensioonide analüüs: 
3.  Nõrkuste tuvastamine
4.  Tugevuste tuvastamine

Muutujate analüüs: 
5.  Oluliste tegurite 

tuvastamine
6. Tegurite võrdlus

Tulemuste kirjeldamine

Arutelu ja ettepanekud

Joonis 4. Uuringustrateegia

Organisatsiooni tugevuste ja nõrkuste tuvastamiseks selgitatakse välja 
tegurid, mis mõjutavad tegevuste tulemusi ehk õppiva organisatsiooni tun-
nuste avaldumist. Seeläbi tuvastatakse põhjused, mis mõjutavad KVÜÕAs 
õppiva organisatsiooni tunnuste avaldumist (vt joonis 5).
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Joonis 5. Õppiva organisatsiooni tunnuste avaldumist mõjutavate tegurite analüüs

3.2. Valim

Enne põhiuuringut korraldati esmane uuring, mille käigus jagati Kuperjanovi 
jalaväepataljonis välja 28 ankeeti, millest täidetult tagastati 20. Põhiuurin-
guks KVÜÕAs väljastati 408 ankeeti, tagastati 261, nendest 10 olid täidetud 
puudulikult ning kuue vastused hinnati mittesisuliseks, kuna need ei läbinud 
negatiivse skaalaga kontrollküsimuste kontrolli. Tulemuste analüüsis kvali-
fitseerus seega 245 korrektselt täidetud ankeeti (vt tabel 1), mis teeb üldiseks 
vastamiseks 60%.

Vastajate hulgas oli naisi 37 (15,1%) ja mehi 208 (84,9%). Valim jaguneb 
teenistujateks ja kaitseväelasteks. Teenistuja all peetakse silmas töötajaid ja 
ametnikke, eristades need omakorda juhtivateks teenistujateks ja spetsialistist 
teenistujateks. Kaitseväelase all peetakse silmas juhtival ametikohal teeni-
vaid tegevväelasi ja spetsialisti ametikohal teenivaid tegevväelasi. Juhtivaid 
kaitseväelaseid vastas 28 (11,4%), spetsialistist kaitseväelasi 176 (71,8%), 
juhtivaid teenistujaid 3 (1,2%) ja spetsialistist teenistujaid 38 (15,5%).
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Tabel 1. Valimi iseloomustus allüksuste kaupa

Üksus Üldkogum Valim

KVÜÕA 408 245

Juhtkond 11 3% 7 3%

Kõrgem Sõjakool 203 50% 136 56%

Lahingukool 32 8% 22 9%

Logistikaosakond 48 12% 24 10%

Rakendusuuringute keskus 20 5% 14 6%

Täiendusõppe keskus 22 5% 10 4%

Väljaõppevahendite keskus 9 2% 3 1%

Üldosakond 23 6% 10 4%

Õppeosakond 40 10% 19 8%

3.3. Küsimustiku valideerimine

Uuringu käigus kasutati ALOQ mõõdikut Eesti kaitseväe uurimiseks esma-
kordselt ja arvestades probleeme mõõdiku valideerimisel Austraalia armees, 
otsustati selle valideerimiseks teha nii uuriv (EFA) kui ka kinnitav (CFA) 
faktoranalüüs.

Matemaatiliste algfaktorite moodustamiseks kasutati peakomponentide 
meetodit (ingl principle component extraction) ja tulemuste tõlgendamiseks 
ortogonaalset Varimax-pööret (ingl varimax rotation). Uuriva faktoranalüüsi 
tulemusena moodustati kaks eraldi mudelit, esiteks küsimuste K9–K52 baasil 
kuus faktorit algse seitsme asemel, mudelist arvati välja küsimused K12, 
K13, K15, K26, K34, K41, K43. Kuus faktorit nimetati ümber kuueks mõõt-
meks, mis sisaldab endas 37 küsimust algse 44 asemel (vt tabel 2). Need kuus 
mõõdet kirjeldavad 57,3% (cumulative) tunnuste koguvariatiivsusest. Mudeli 
KMO statistik (Kaiser-Mayer-Olkin Measure) on 0,93.

Teiseks tehti eraldi mudelina küsimuste K53–K69 uuriv faktoranalüüs, 
mille tulemusena moodustati K55–K69 baasil neli faktorit, mudelist arvati 
välja küsimused K53, K54, K60, K61 ja K67. Neli faktorit nimetati neljaks 
mõõtmeks, mis sisaldab endas 12 küsimust algse 17 asemel. Need neli kir-
jeldavad 75,3% (cumulative) tunnuste koguvariatiivsusest. Mudeli KMO sta-
tistik (Kaiser-Mayer-Olkin Measure) on 0,883.
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Tabel 2. EFA tulemusel moodustatud lõplik mudel

Tasand Mõõde Tunnused/ 

küsimused

Uus mõõde ja 

tunnuste arv selles

α

Indi-
vidu-
aalne

Järjepidev õppimine K9, K10, K11, K14 F1 (8) Õppimisvõimaluste 
loomine ja arutelu

0,85

Dialoog ja arutelu K16, K19

K17, K18

K20, K21 F2 (6) Meeskondlik õppi-
mine ja usalduse loomine

0,84

Mees-
kond

Koostöö ja meeskond-
lik õppimine

K22, K23, K24, 
K25

Orga-
nisat-
sioon

Salvestamine süstee-
midesse

K30, K31, K33,
K28, K29, K32

F3 (6) Salvestamine 
 süsteemidesse

0,81

Ühisele visioonile 
julgustamine

K35, K37, K38,
K36, K39, K27

F4 (6) Ühisele visioonile 
julgustamine

0,85

Glo-
baalne

Seotus keskkonnaga K42, K44,
K45, K46,
K40

F5 (5) Seotus keskkonnaga 0,72

Strateegiline eest-
vedamine

K50, K51, K52 F6 (6) Strateegiline eest-
vedamine

0,84

K47, K48, K49

Holistlik 
(kõik 
tasan-
did)

Õppimist soodustav 
eestvedamine

K55, K56, K57 F7 (3) Kahepoolne 
 tagasiside

0,74

Eksperimenteeri mine 
ning  tunnustamine

K58, K62,
K59

F8 (3) Eksperimenteeri-
mine ning tunnustamine

0,77

Teadmiste  edastamine K63, K64, K65, 
K66

F9 (4) Teadmiste 
 edastamine

0,77

Probleemide 
 lahendamine

K68, K69 F10 (2) Probleemide 
 lahendamine

0,70

Modifitseeritud mudelite kui terviku valideerimiseks tehti kahes osas kin-
nitav faktoranalüüs. Analüüsimisel kasutati programmi Mplus versiooni 7.0 
(Muthén & Muthén 1998–2010). Kinnitava faktoranalüüsi tulemusel saadud 
mudeli headust hinnati järgmisi näitajaid kasutades: (a) hii-ruut test (x2); 
(b) root mean square error of approximation (RMSEA); (c) com parative fit 
index (CFI); (d) Tucker Lewis Index (TLI); (e) standardized root mean square 
residual (SRMR). x2-statistik on kõige laiemalt levinud mudeli headust kir-
jeldav näitaja. RMSEA ja SRMR-i väärtused alla 0,08 tähendavad rahuldavat 
mudeli sobivust93. CFI ja TLI viitavad mudeli sobivusele (ingl reasonable 

93  Browne, M. W.; Cudeck, R. 1993. Alternative ways of assessing model fit. – Sage Focus 
Editions, Vol. 154, pp. 136–136.
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fit), kui nende väärtused on suuremad kui 0,90. Kui nimetatud indeksite 
väärtused on suuremad kui 0,80, ei peeta mudelit sobivaimaks, kuid see 
on modelleeritav sobivaks väheste modifikatsioonidega94, 95. Faktorite 1–6 
CFA tulemus näitas, et mudel on kasutatav, kuid vajab arendamist (x2(614) = 
1186,96, RMSEA = 0,059, CFI = 0,85, TLI = 0,84, SRMR = 0,06, x2

df  = 1,93). 
Kinnitava faktoranalüüsi tulemused faktorite 7–10 kohta kinnitavad, et ka 
see mudel on aktsepteeritav, omades teatavat arenguruumi (x2(48) = 120,55, 
RMSEA = 0,076, CFI = 0,93, TLI = 0,90, SRMR = 0,045, x2

df  = 2,51).

Lõpliku mudeli andmete usaldusväärsust hinnati Cronbachi α´ga, mille tule-
mused olid samuti aktsepteeritavad (vt tabel 2). Seega on matemaatiliselt 
ning teoreetiliselt valideeritud ALOQ valmis Kaitseväes kasutamiseks.

3.4. Õppiva organisatsiooni tunnuste avaldumine

Õppiva organisatsiooni tunnuste avaldumise analüüsi esimeses etapis arvu-
tati tulemuste aritmeetilised keskmised ja standardhälve (vt tabel 3), millega 
hinnati KVÜÕA õppimist toetavat kultuuri üldiselt. 

Lähtuvalt tabelist 3, andis KVÜÕA madalaimad hinnangud ühisele 
visioonile julgustamisele (3,01), probleemide lahendamisele (3,21) ning 
eksperimenteerimisele ja tunnustamisele (3,36). Kõrgeimad hinnangud said 
strateegiline eestvedamine (3,73), salvestamine süsteemidesse (3,69) ning 
õppimisvõimaluste loomine ja arutelu (3,64). KUP JVP andis samuti mada-
laima hinnangu ühisele visioonile julgustamisele (2,90), millele järgnesid 
probleemide lahendamine (3,05) ja seotus keskkonnaga (3,18). Kõrgeimad 
hinnangud said kahepoolne tagasiside (4,12), meeskondlik õppimine (3,99) 
ning eksperimenteerimine ja tunnustamine (3,85). Kolme kõrgemalt ja kolme 
madalamalt hinnatud mõõtme võrdluses on näha, et mõlemal uuritaval olid 
madalamate tulemustega ühisele visioonile julgustamine ja probleemide 
lahendamine. 

94  Bentler, P. M. 1990. Comparative fit indexes in structural models. – Psychological bul-
letin, Vol. 107. No. 2, p. 238.
95  Hu, L.; Bentler, P. M. 1999.Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analy-
sis: Conventional criteria versus new alternatives. – Structural Equation Modeling, Vol. 6, 
pp. 1–55.
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Tabel 3. KVÜÕA ja KUP JVP kirjeldav statistika

Fak-

tor

Mõõde Kirjeldav 

statistika

KVÜÕA

n = 245

KUP

n = 20

F1 Õppimisvõimaluste loomine ja 
arutelu

keskmine 3,64 3,80

standardhälve 0,82 0,82

F2 Meeskondlik õppimine keskmine 3,59 3,99

standardhälve 0,83 0,80

F3 Salvestamine süsteemidesse keskmine 3,69 3,28

standardhälve 0,89 1,13

F4 Ühisele visioonile julgustamine keskmine 3,01 2,90

standardhälve 0,87 1,02

F5 Seotus keskkonnaga keskmine 3,53 3,18

standardhälve 0,81 0,90

F6 Strateegiline eestvedamine keskmine 3,73 3,77

standardhälve 0,88 0,73

F7 Kahepoolne tagasiside keskmine 3,51 4,12

standardhälve 1,00 0,81

F8 Eksperimenteerimine ja tunnusta-
mine

keskmine 3,36 3,85

standardhälve 1,00 0,84

F9 Teadmiste edastamine keskmine 3,38 3,33

standardhälve 0,88 0,80

F10 Probleemide lahendamine keskmine 3,21 3,05

standardhälve 1,07 1,10

Selgitamaks välja KVÜÕA hinnangud mõõtmetele ilma õppurkoosseisuta, 
kõrvaldati tulemustest Kõrgema Sõjakooli ja Lahingukooli andmed (vt 
joonis 6). Keskmiste võrdlusest nähtus, et Kõrgema Sõjakooli ja Lahingu-
kooli hinnangud on üldiselt kõrgemad kui teistel KVÜÕA üksustel, kus 
õppurkooseisu pole. Sealjuures andsid madalama hinnangu kõrgema sõja-
kooli ja lahingukooli kooseisus olevad vastajad meeskondlikule õppimisele 
ja usalduse loomisele. 
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3,3
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3,1

3

2,9
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F1                F2                 F3                F4                 F5                 F6                F7                 F8                F9                F10

KSK ja LK                 KVÜÕA ilma KSK ja LK

Joonis 6. KVÜÕA teiste üksuste võrdlus Kõrgema Sõjakooli ja Lahingukooliga

Tulemuste hindamiseks kasutati ka ALOQ tulemusi Austraalia armee ja 
DLOQ tulemusi riikide kohta. Tulemuste võrdlemisel tuli seejuures arvestada 
EFA käigus tehtud muudatustega.

Võrdluses Austraalia armee koondtulemustega96 ilmneb, et ka nendel on 
madalaim hinnang antud ühisele visioonile julgustamisele (3,03), millele järg-
nevad seotus keskkonnaga (3,14) ja teadmiste edastamine (3,18). Kõr geimad 
tulemused väljendusid dialoogi ja arutelu (3,67), probleemide lahenda mise 
(3,63) ja strateegiline eestvedamise (3,56) puhul.

Viies riigis korraldatud seitsme DLOQ uuringu tulemused, milles osales 
7954 vastajat 28 organisatsioonist, toovad esile madalaima tulemusega 
meeskondliku õppimise ja ühisele visioonile julgustamise. Kõrgeima tule-
musega on strateegiline eestvedamine ja seotus keskkonnaga. Keskmised 
hinnangud jäävad vahemikku 3,97‒4,24 palli, KVÜÕA sarnaste mõõt-
mete keskmised jäävad seevastu vahemikku 3,01‒3,73 palli. Seega võib 
öelda, et KVÜÕA üldised hinnangud õppiva organisatsiooni mõõtmetele 
ühtivad eelnevate uuringute tulemustega selles osas, et madala hinnangu on 
saanud ühisele visioonile julgustamine ja kõrge hinnangu strateegiline eest-
vedamine. Watkins ja Dirani97 on toonud välja trendi, mille kohaselt riiklikud 

96  Vt lähemalt Rainek Kuura magistritööst „Organisatsiooni õppimisvõime parendamine 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes“, lisa 4, tabel 17.
97  Watkins, K. E.; Dirani, K. M. 2013. A Meta-Analysis of the Dimensions of a Learning 
Organization Questionnaire: Looking Across Cultures, Ranks, and Industries. – Advances 
in Developing Human Resources, Vol. 15, No. 2, pp. 148–162 (153).
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 organisatsioonid eristuvad mitteriiklikest organisatsioonidest madalamate 
hinnangute poolest kõikides mõõtmetes.

Arvutades hinnangute aritmeetilise keskmise, saab tulemuseks 3,47, mis 
on kuuepallisel skaalal üle keskmise. Seega võib öelda, et vastajad tajuvad 
KVÜÕA organisatsioonikultuuri õppimist soosivana. Senge käsitluse koha-
selt on õppiva organisatsiooni arendamisel oluline mõista selle komplekssust, 
kuidas erinevad mõõtmed ja organisatsiooni tasemed mõjutavad õppimist 
toetavat organisatsioonikultuuri. Täpsema hinnangu andmiseks peab tegema 
lisaanalüüse, et selgitad välja hinnangute erinevuste põhjused tulenevalt vas-
tajate taustaandmetest.

F1                 F2                 F3                F4                 F5                 F6                F7                 F8                 F9                F10

LK               KSK             TÕKe               RUKe              ÕO             ÜO               VÕVKe              LogO              Juhtk

4,8

4,3

3,8

3,3

2,8

2,3

Joonis 7. KVÜÕA üksuste hinnangud mõõtmetele

Joonisel 7 tuuakse esile kõikide üksuste madalaim hinnang ühisele visioonile 
julgustamisele (F4) ning sarnased hinnangud meeskondlikule õppimisele ja 
usalduse loomisele (F2) ja keskkonnaga seotusele (F5).

Lähtuvalt õppiva organisatsiooni teooriast ja ALOQ mudeli teoreetilistest 
alustest, on mõõtmed teineteisest sõltuvad ja mõjutavad teineteist positiivselt. 
Selle kontrollimiseks tehti Spearmani korrelatsioonianalüüs, mis tuvastas, et 
kõik mõõtmed mõjutavad teineteist positiivselt statistilise olulisuse nivool 
p < ,001.
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3.5. Õppiva organisatsiooni tunnuste avaldumist mõjutavate 
tegurite analüüs

Õppiva organisatsiooni tulemusi mõjutavate tegurite väljaselgitamiseks 
jaotati mõõtmed keskmiste hinnangute põhjal kaheks, esmalt tehti viie mada-
laima tulemusega mõõtme analüüs Kruskal-Wallise testiga ja seejärel testiti 
viit kõrgeima tulemusega mõõdet. Analüüsi tulemusena selgitati välja sõltu-
matud muutujad (taustaandmed), mis mõjutasid statistiliselt olulisel määral 
mõõtmetele antud hinnanguid. Kui tuvastati statistiliselt oluline sõltu matu 
muutuja, siis jätkati selle edasist analüüsimist Mann-Whitney testi või Spear-
mani korrelatsioonianalüüsiga vastavalt andmete iseloomule. Sõltumatute 
muutujate (näiteks vastaja amet) analüüsimise käigus selgitati välja statisti-
liselt olulised tegurid (näiteks spetsialistist kaitseväelane), mille järgi eristati 
kõrgemaid või madalamaid hinnanguid andnud ankeedile vastajaid.

Viie madalaima tulemusega mõõtme hinnangut negatiivselt mõju tanud 
tegurid peaksid teoreetiliselt vastanduma viiele kõrgeima tulemusega mõõtme 
positiivselt mõjutanud tegurile. Selle väljaselgitamiseks rühmitati tuvastatud 
tegurid võrdlevasse tabelisse (vt tabel 4).

Tabel 4. Õppiva organisatsiooni tunnuste avaldumist mõjutavad tegurid

Viis madalaima 

tulemusega mõõdet

Negatiivselt 

mõjutavad tegurid

Positiivselt 

mõjutavad tegurid

Viis kõrgeima 

tulemusega mõõdet

Ühisele visioonile 
julgustamine

Pikem KV staaž 
(2 a vs. 4 a)
Kõrgem vanus
Kõrgem haridustase

Lühem KVÜÕA staaž
Madalam 
haridustase

Strateegiline 
eestvedamine

Probleemide 
lahendamine

– Mees
Madalam vanus
Lühem KV staaž
Lühem KVÜÕA staaž
Lahingukool
Kõrgem Sõjakool
Madalam 
haridustase

Salvestamine 
süsteemidesse

Eksperimenteerimine 
ja tunnustamine

– Madalam vanus
Madalam haridus

Õppimisvõimaluste 
loomine ja arutelu

Teadmiste 
edastamine

Kõrgem vanus
Kõrgem 
haridustase

– Meeskondlik 
õppimine ja 
usalduse loomine

Kahepoolne 
tagasiside

Spetsialistist 
kaitseväelane 
Spetsialistist teenistuja
Naine

Lühem KVÜÕA staaž 
(1 a vs. 2 a)

Seotus 
keskkonnaga
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Rühmitades tunnuseid ja hinnates nende positiivset või negatiivset mõju 
õppiva organisatsiooni mõõtmetele, leiab kinnitust tuvastatud tegurite mõju 
õppiva organisatsiooni tunnuste avaldumisele. Tabelist 4 nähtub, et viit mada-
laima tulemusega mõõdet negatiivselt mõjutanud tegurid ja viit kõrgeima 
tulemusega mõõdet positiivselt mõjutanud tegurid erinevad teineteisest. 
Tegurite abil on tuvastatav, millise demograafilise taustaga vastajad andsid 
ankeedile vastates kõrgemaid või madalamaid hinnanguid. 

Tulemusi rühmitades on näha, et selgelt eristuvad madalamate hinnangute 
andmisel pikema KV staaži ja kõrgema haridustasemega vastajad, samuti 
spetsialistid ning naisterahvad. Kõrgemate hinnangute andmisel eristuvad 
seevastu mehed, ealiselt nooremad, lühema KVÜÕA ja KV staaži ja mada-
lama haridustasemega vastajad ning Kõrgemas Sõjakoolis või Lahingukoolis 
töötavad või teenivad vastajad. Tõlgendades tulemusi, selgub, et kõrgemaid 
hinnanguid on andnud värskelt kooli õppima asunud õppurid või madala 
haridustasemega teenistusse või tööle tulnud lühikese staažiga meessoost 
vastajad. Pikema staažiga vastajate hinnangud on langenud ning madalamate 
hinnangute poolest eristuvad spetsialisti ametikohal töötavad või teenivad 
kõrgema haridusega teenistujad (naissoost) või vanemate kursuste õppurid ja 
pikema KV staažiga mitteõppurkoosseisus olevad kaitseväelased.

Järgmiseks analüüsiti Kruskal-Wallise testiga kõikide sõltumatute muutu-
jate (nt sugu, vanus, staaž KV-s jne) mõju KVÜÕA tulemustele, et selgitada 
välja tegurite mõju õppiva organisatsiooni tunnuste avaldumisele. Mõõtmetes 
sõltumatu muutuja statistiliselt olulise erinevuse tuvastamisel jätkati analüüsi 
Mann-Whitney testi või Spearmani korrelatsioonianalüüsiga sõltumatute 
muutujate sees ja selgitati välja statistiliselt olulised tegurid. 

Uurides, mil määral erinevad hinnangud naiste ja meeste vahel, tuvas-
tati, et  õppimisvõimaluste loomise ja arutelu, süsteemidesse salvestamise ja 
ühisele visioonile julgustamise (p < ,05) puhul need erinesid. Samuti erinesid 
meeste ja naiste hinnangud (p < ,05) kahepoolse tagasiside ning eksperi-
menteerimise ja tunnustamise puhul. Osutub, et kõigi nende hindamisel oli 
madalama hinnangu andja naissoost vastaja.

Vanuse uurimisel tuvastati, et vanemad vastajad annavad madalamaid 
hinnanguid õppimisvõimaluste loomisele ja arutelule (p < ,01; ρ = –,188) 
ning salvestamisele süsteemidesse (p < ,001; ρ = –,305).

Kaitseväe staaži uurimisel tuvastati, et pikema staažiga vastajad annavad 
madalamaid hinnanguid salvestamisele süsteemidesse (p < ,001; ρ = –,262).

KVÜÕA staaži uurimisel tuvastati, et pikema staažiga vastajad annavad 
madalamaid hinnanguid strateegilisele eestvedamisele (p > ,001; ρ = –,214) 
ja salvestamisele süsteemidesse (p < ,001; ρ = –,305).
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Üksuse uurimisel tuvastati, et Lahingukool ja Kõrgem Sõjakool annavad 
kõrgemaid hinnanguid õppimisvõimaluste loomisele ja arutelule (p < ,01), 
salvestamisele süsteemidesse (p < ,05), kahepoolsele tagasisidele (p < ,01) 
ja teadmiste edastamisele (p  < ,05).

Väljaõppevahendite keskus hindab kõrgemalt kahepoolset tagasisidet 
(p < ,05) ja teadmiste edastamist (p < ,05).

Täiendusõppekeskus hindab madalamalt õppimisvõimaluste loomist ja 
arutelu (p < ,05), salvestamist süsteemidesse (p <, 05), kahepoolne tagasi-
sidet (p < ,01) ja teadmiste edastamist (p < ,05).

Rakendusuuringute keskus hindab madalamalt õppimisvõimaluste 
loomist ja arutelu (p <05), salvestamist süsteemidesse (p < ,05) ja teadmiste 
edastamist (p < ,05).

Üldosakond hindab madalamalt õppimisvõimaluste loomist ja arutelu 
(p < ,05) ja teadmiste edastamist (p < ,05).

Õppeosakond hindab madalamalt salvestamist süsteemidesse (p < ,05) ja 
teadmiste edastamist (p < ,05).

Juhtkond hindab madalamalt õppimisvõimaluste loomist ja arutelu 
(p < ,05).

Logistikaosakond hindab madalamalt salvestamist süsteemidesse 
(p < ,05).

Ametikohtade uurimisel tuvastati, et spetsialistidest kaitseväelased 
 vastandusid kõrgemate hinnangutega spetsialistidest teenistujatele õppi-
misvõimaluste loomise ja arutelu (p < ,01), süsteemidesse salvestamise 
(p < ,001) ja ühisele visioonile julgustamise (p < ,01) puhul. Juhtivad kaitse-
väelased hindasid kõrgemalt õppimisvõimaluste loomist ja arutelu (p < ,01) 
ning salvestamist süsteemidesse (p < ,001), vastandudes selles spetsialistidest 
teenistujatele. Juhtivad kaitseväelased ja juhtivad teenistujad hindasid 
kõrgemalt kahepoolset tagasisidet (p < ,01).

Hariduse uurimisel selgus et kõrgema haridusega vastajad hindavad 
madalamalt salvestamist süsteemidesse (p ≤ ,001; ρ = –,259), ühisele visioo-
nile julgustamist (p ≤ ,001; ρ = –,209), strateegilist eestvedamist (p < ,01; 
ρ = –,183) ja teadmiste edastamist (p ≤ ,001; = –,244).

Välismissiooni uurimisel selgus, et viimase viie aasta jooksul välis-
missioonil osalenud vastajad hindavad madalamalt seotust keskkonnaga 
(p < ,05).

Arvutades kokku viie madalaima ja viie kõrgeima mõõtme (vt tabel 10) 
ning sõltumatute muutujate analüüsi tulemusena leitud statistilised olulised 
tegurid, selgus, et kõikide mõõtmete lõikes mõjutavad õppiva organisatsiooni 
tunnuste avaldumist statistiliselt oluliselt kõik sõltumatud muutujad, kuid 
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erineva esinemissagedusega (arv sulgudes): haridus (9), sugu (7), vanus (6), 
ametikoht (5), üksus (5), staaž KVÜÕAs (5), staaž KVs (3), ja osalemine 
välismissioonil (1).

Tulemuste edasiseks uurimiseks koondati vastajate soolisest erinevusest ja 
ametikohast sõltuvad hinnangud graafilisele joonisele (vt joonis 8). Joonise 
uurimisel tuleb arvestada juhtivate teenistujate puhul väikese vastajate arvuga 
(n = 3), mistõttu pole enamik nende hinnangute kõikumisi statistiliselt olu-
lised. Kõik statistiliselt olulised erinevused hinnangutes on joonise paremaks 
lugemiseks märgitud keskmise väärtusega.

4,5

4,3

4,1

3,9

3,7

3,5

3,3

3,1

2,9

2,7

2,5
F1                F2                 F3                F4                 F5                F6                F7                 F8                F9                F10

Juhtiv KV           Spets. KV           Juhtiv teen.           Spets. teen.            Mees             Naine            Keskmine

3,8
3,7

3,3

3,8
3,8

3,3

3,1

2,7

3,8

Joonis 8. Kõikide mõõtmete tulemused naiste, meeste ning ametikoha võrdluses

Kõikide tulemuste uurimisel meeste ja naiste ning ametikohtade võrdluses 
võib näha juba eelnevalt tuvastatud mustrit, et naised ja spetsialistist teenis-
tuja ametikohal töötavad vastajad annavad üldjoontes madalamaid hinnan-
guid kui mehed ja kaitseväelased. Spetsialistidest teenistujate hinnangud on 
sarnased naissoost vastajate hinnangutega, sest 55% spetsialistidest teenis-
tujatest olid naised. Tähelepanuväärne on see, et spetsialistidest teenistujad 
hindavad üle keskmise seotust keskkonnaga (F5) , mis on lisauurimise põhjal 
tingitud juhtivate (K40 = 2,67 ja K46 = 2,89) ja spetsialistidest kaitseväe-
laste (K40 = 2,68 ja K46 = 3,05) antud madalatest hinnangutest küsimustele 
K40 (kaitsevägi aitab /…/ hoida tasakaalus tööd ja eraelu) ja K46 (kaitsevägi 
lubab /…/ mitteametlikult arutada probleemide üle ning otsida nõu väljast-
poolt oma üksust). Samuti on kaitseväelaste madalad hinnangud seotusele 
keskkonnaga tingitud välismissioonil osalemisest (p < ,05).
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Arvestades spetsialistidest kaitseväelaste suurt osa koguvalimis (n = 176, 
72%) ja seda, et 92% neist olid mehed, on seletatav ka koguvalimi keskmise 
tulemuse ja meeste tulemuse sarnasus. Meeskondliku õppimise ja usalduse 
loomise (F2)  hindamise tulemused on sarnased kõikide vastaja rühmade 
lõikes. Uurides täpsemalt vastajate hinnanguid Mann-Whitney testiga, selgus 
statistiliselt oluline erinevus (p < ,05) juhtidest ja spetsialistidest kaitse-
väelaste vahel küsimuses K23 ja K24. Juhtivad kaitseväelased hindasid küsi-
must K23 (meeskonnad/grupid kohtlevad endi liikmeid võrdsetena sõltumata 
ameti kohast ja auastmest) kõrgemalt (3,89; SD = 1,10) kui spetsia listidest 
kaitseväelased (3,38; SD = 1,29). Küsimust K24 (meeskonnad/grupid 
kesken duvad samaväärselt nii grupi tööülesannetele kui ka sellele, kui hästi 
grupp tervikuna töötab) hindasid juhtidest kaitseväelased (3,89; SD = 0,99) 
kõrgemalt kui spetsialistidest kaitseväelased (3,39; SD = 1,09). Sarnast seost 
hinnangutes toetab ka eelnev andmeanalüüs, mis tuvastas, et KV staaži suure-
nedes hakatakse rohkem hindama meeskondliku õppimist ja usalduse loomist 
(spetsia listidest kaitseväelaste keskmine KV staaž kuus aastat; SD = 6 ja 
juhtivate kaitseväelaste keskmine KV staaž 19 aastat; SD = 5).

Viimaseks uuriti lähemalt individuaalse õppimise tasandi õppimisvõima-
luste loomise ja arutelu mõõdet (vt joonis 9). Kruskal-Wallise testiga selgitati 
välja, et siin eristusid spetsialistidest teenistujate ja kaitseväelaste tulemused 
statistiliselt oluliselt p ≤ ,001 küsimuses K18 (ametikohast sõltumata julgus-
tatakse meid küsima põhjuseid ja tagamaid, miks midagi tehakse või ei tehta 
organisatsioonis) ja statistiliselt oluliselt p < ,05 küsimustes K9 (me arutleme 
avalikult vigade üle, et neist õppida), K16 (me anname üksteisele avatud ja 
ausat tagasisidet) ja K19 (alati pärast enda vaatenurga esitamist küsime me 
teiste arvamust). 

Tulemuste kasutamiseks KVÜÕA organisatsiooni õppimise parendamisel, 
on mitmeid võimalusi, sest lähtuvalt uuringu tulemustest on kõik mõõtmed 
omavahel positiivselt seotud ning tugevaimat korrelatsiooni väljendab stra-
teegiline eestvedamine. See tähendab, et strateegilise eestvedamisega saab 
mõjutada positiivses suunas kogu organisatsiooni õppimist kõikidel tasemetel 
ning kõikides  mõõtmetes. Nii KVÜÕA juhtkonnal kui ka üksuste ülematel 
on võimalus töötada läbi enda üksuse tulemused, tuvastada oma üksuse ini-
mestega suheldes hinnangute põhjused ning parendada nii KVÜÕA õppi-
misvõimet. Samuti on võimalus kõikidel organisatsiooni liikmetel tulemusi 
mõtestada ning anda oma panus organisatsiooni õppimisvõime parenda-
misele, juhindudes töös esitatud teoreetilistest alustest ja ettepanekutest.
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Joonis 9. Õppimisvõimaluste loomise ja arutelu hinnangud ametikohtade lõikes

Kõikidel kaitseväelastel ja teenistujatel on võimalus mõjutada kogu orga-
nisatsiooni õppimisvõimet iseenda, oma kaaslaste ning ülemate kaudu. 
Õppivas organisatsioonis ei ole ülemal (liidril) midagi väärtuslikumat kui 
alluvad (järgijad), kes panustavad õppimisse, andes tagasisidet ja suunates 
õigele kursile ka ülemaid, kui ollakse õppimise teel segaduses.

4. Arutelu

Õppiva organisatsiooni loomise kohta on öelnud P. Senge98, et selleks puudub 
võluvits, see eeldab suurt eneseusku ja kõikide tasemete juhtide väga selget 
strateegilist lähenemist. Organisatsiooni probleemide põhjusteni jõudmi-
seks on vaja näha osade taga tervikut, mõista probleemide seost struktuuride 
toimi misega, mitte indiviidi vigade või pahatahtlikkusega. Koos muudatuste 
juhtimise, tunnustamise ja väljaõppega99 on võimalik luua Kaitseväes õppiv 
organisatsioon. Sellele paneb KVÜÕA aluse sõjaliste juhtide koolitamise, 
õigete isikuomaduste arendamise ning väärtuste ja hoiakute kujundamisega. 
Parandades KVÜÕA organisatsiooni õppimisvõimet, areneb ka teadmine, 
milliseid juhte Kaitsevägi vajab. Õppiv Kaitsevägi teab täpselt, mida on vaja 
endas muuta ja kuhu areneda, et võita järgmine sõda. 

98  Senge 2006.
99  Goh, Richards 1997.
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Uuringus selgus, et organisatsiooni õppimise parandamiseks on KVÜÕAs 
olemas head eeldused. Peamise tugevusena tuvastati strateegiline eestveda-
mine ning kriitilise meele kasv haridustaseme tõustes ja staaži suurenedes, 
kusjuures tuleb jälgida, et madala hinnanguga kahepoolsele tagasisidele ei 
summutaks juhtivatel kohtadel teenivad kaitseväelased altpoolt tulevat init-
siatiivi. Peamiste nõrkustena tuvastati üldine madal hinnang ühisele visioo-
nile julgustamisele ja juhtide kõrgemad hinnangud kahepoolsele tagasisidele. 

Selgus, et keskmisest kõrgemaid hinnanguid anti kõikide mõõtmete 
lõikes. Stothard100 on sarnaste tulemuste põhjal hinnanud Austraalia armee 
organisatsioonikultuuri õppimist soosivaks. Tõlgendades tulemusi, selgub, 
et kõrgemaid hinnanguid on andnud värskelt õppima asunud õppurid või 
madala haridustasemega teenistusse või tööle tulnud lühikese staažiga mees-
soost vastajad. Pikema staažiga vastajate hinnangud on madalamad ning 
madalamate hinnangute poolest eristuvad spetsialistide ametikohtadel töö-
tavad või teenivad kõrgema haridusega teenistujad, naisterahvad, vanemate 
kursuste õppurid või pikema KV staažiga kaitseväelased.

Pidades silmas, et keskmist tulemust suurendasid noored, lühikese staaži 
ja madala haridustasemega värskelt organisatsiooniga liitunud vastajad, tuleb 
eeldada, et selle demograafilise rühma puhul (õppurid) on tegemist potent-
siaalsete talendikate juhtidega. Lähtuvalt õppiva organisatsiooni teooriast, 
peab organisatsioon julgustama inimesi suurendama oma isiklikku meister-
likkust101, nii saavutatakse organisatsiooni suurem intelligentsus kui on selle 
liikmete intelligentsuse summa102. Teisisõnu on KVÜÕAl võimalik inimeste 
teadmisi ja oskusi rakendada EKV eesmärkide saavutamiseks ja suurendada 
sellega organisatsiooni intelligentsust. Inimeste teadmistel ja oskustel eraldi 
pole nii suurt väärtust.

Seega tuleb julgustada õppureid suurendama isiklikku meisterlikkust, 
välti des enamiku organisatsioonide praktikat103, et Kaitseväkke tulnud 
noored, energilised ja teotahet täis maailmaparandajad muutuvad aastatega 
kaotatud talentideks, kes käivad tööl vaid palka välja võtmas.

100  Stothard, C.; Talbot, S.; Drobnjak, M.; Fischer, T. 2013. Using the DLOQ in a Military 
Context: Culture Trumps Strategy. – Advances in Developing Human Resources, Vol. 15, 
No. 2, pp. 193–206. [Stothard et al. 2013]
101  Senge 2006.
102  Sydänmaanlakka 2002.
103  Senge 2006, p. 7.
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Uuringuga kogutud vastajate hinnangud sarnanesid Austraalia armees 
korral datud ALOQ tulemustele104 ja olid madalamad DLOQ tulemustest105. 
Varasemad uuringud on täheldanud, et riiklikele organisatsioonidele on 
omased madalamad hinnangud õppiva organisatsiooni mõõtmetele mitte-
riiklike organisatsioonidega võrreldes106. Uurides lähemalt tagapõhja, selgub, 
et KVÜÕA organisatsioonikultuuri uurimisel on leitud ka varem, et prob-
leemid pideva õppimise ja uuenduslikkusega võivad tuleneda kuulumisest 
suurema organisatsiooni koosseisu107. Tehes n-ö tellimustööd, puudub sise-
mise elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse vajadus 108.

Uuringus selgus, et madalaima hinnangu andsid vastajad üsna üksmeelselt 
(SD = 0,87) ühisele visioonile julgustamisele. Sama mõõdet hindas mada-
laimaks ka Kuperjanovi JVP uuring. KVÜÕA vastajate hinnanguid tõlgen-
dades tuleb silmas pidada asjaolu, et KVÜÕAs on koostatud oma arengukava 
ja sõnastatud põhiväärtused, mis uuringu käigus tekitasid vastajates küsi-
musi, et millist visiooni silmas peetakse. KVÜÕA kui Kaitseväe juhataja 
vahetus alluvuses oleva struktuuriüksuse puhul on organisatsiooni õppimise 
seisukohast oluline teadvustada organisatsiooni (Kaitseväe) visioon. Seega 
peaksid KVÜÕA liikmed tunnetama endi olulisust Kaitseväe visioonis kaasa-
rääkimisel. Ühisele visioonile julgustamise madalale hinnangule vastanduvad 
kaitseväelise pühendumuse ja tööga rahulolu uuringu tulemused aastal 2015, 
mille kohaselt loeti KVÜÕA tugevuseks organisatsiooni juhi visiooni kui 
innustavat tegurit109. 

Marsick ja Watkins110 on ühisele visioonile julgustamise defineeritud järg-
miselt: Inimesed on seotud ühise visiooni loomisega, on selle omaks võtnud 
ja viivad seda ellu. Vastutus jaotub nii, et liikmed on motiveeritud õppima 
ja süvenema sellesse, mille eest nad vastutavad. Senge111 käsitluse koha-
selt ei ole visioon kõigest idee, see on inimeste sees peituv tohutu jõud. Kui 
see kaasab rohkem kui ühe inimese, siis muutub ühine visioon  abstraktsest 

104  Stothard et al. 2013.
105  Watkins, K. E.; Dirani, K. M. 2013. A Meta-Analysis of the Dimensions of a Learning 
Organization Questionnaire: Looking Across Cultures, Ranks, and Industries. – Advances 
in Developing Human Resources, Vol. 15. No. 2, pp. 148–162.
106  Ibid.
107  Mõts 2011.
108  Ibid.
109  Töötajate pühendumus ja tööga rahulolu Kaitseväes 2015. (2016). Eesti rakendusuu-
ringute keskus Centar, lk 35.
110  Marsick, Watkins 2003.
111  Senge 2006.
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 tuntavaks ja nähtavaks inimestevaheliseks sünergiaks. Organisatsioon saab 
ühise visiooniga tekitada inimestes n-ö omanikutunde. Visioon on see, mis 
ütleb kuhu tuleb minna. Uuringu tulemused näitasid, et hinnang ühisele 
visioonile langeb Kaitseväes staaži pikenemisega, oluline langus hinnan-
gutes toimub staaži pikenemisel kahelt aastalt neljale, mis kopeerib kadettide 
õppeaega. Samuti langes hinnang ühisele visioonile hariduse kasvuga, mis 
õppurkoosseisu suurt osakaalu valimis arvestades tähendab seda, et värskelt 
õppeasutustesse õppima asunud kadettide hinnang visioonile on kõrgem kui 
kõrgema haridusega KVÜÕA alalise koosseisu hinnang. Madalaima hin-
nangu andsid sellele mõõtmele naissoost teenistujad, mida täiendasid vasta-
jate märkused: „Kaitseväe visiooni ei ole ma nii oluliseks pidanud, ma liht-
salt ei ole sellega üldse kursis. Minu eeldus on tegelikult olnud see, et minu 
ülemused lähtuvad KV eesmärkidest ja visioonist juba enne, kui minuni töö-
ülesanded minuni üldse jõuavad“.

Vaadates ühisele visioonile julgustamist ühe-, kahe- ja kolmesilmuselise 
õppimise teooria kaudu, nähtub organisatsiooni visiooni kui stra teegilise 
juhtimisvahendi rolli olulisus õppimises ja arengus. Seejuures tuleb mõista 
visiooni mitmekülgsust. Esiteks seda, et selge visioonita ei tea organisat-
siooni tegevuse planeerijad ehk juhtkond, kuhu teel ollakse. Teiseks puudub 
 plaanide elluviijatel arusaam, miks nad üldse midagi teevad. Lähtuvalt 
 Argyrise ja Schöni112 kahe- ja kolmesilmuselise õppimise käsitlusest, tuvas-
tatakse selge ühise visioonita parimal juhul tegevuse käigus tehtud vead, mille 
kohta saadakse küll tagasisidet, aga need korrigeeritakse vaid kehtes tatud 
normide ja organisatsiooni eesmärkide piires. Sama olukord kehtib juhul, 
kui organisatsioonis on formaalselt kehtestatud visioon, kuid selle liikmed 
ei tunne ennast kaasatuna. KVÜÕAs on plaanide elluviijate  kaasatus ühise 
visiooni loomisesse seda olulisem, et arengukava kohaselt on seatud eesmärk 
rakendada ülesandekeskset juhtimist. Ülesandekeskne juhtimine toimib 
teadu pärast eeldusel, et juhtidest paremat situatsiooniteadlikkust omavad 
plaanide elluviijad, kes lähtuvalt ülema kavatsusest valivad ise moodused, 
kuidas saavutada lõpptulem.

Selle uuringu üheks peamiseks tulemuseks on arusaam, et kahesilmuselise 
õppimise saavutamiseks tuleb KVÜÕAs oma liikmeid rohkem julgustada 
kaasa rääkima Kaitseväe visiooni loomisel, seda eriti teenistujatest spetsia-
listide puhul. Vastasel juhul ei arene isiklik meisterlikkus ja Kaitsevägi ei saa 
kasu teenistujatest spetsialistide kogemustest ega teadmistest, nad ise ja ka 
nende juhid ei suuda õppida ei enda ega teiste organisatsioonide kogemusest. 

112  Argyris, Schön 1978.
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Võib halveneda KVÜÕA ja kogu Kaitseväe võime reageerida keskkonna 
muudatustele ning uuele informatsioonile. 

Uuringus tuvastati, et vastajate staaži pikenemise ning haridustaseme 
tõusuga langevad hinnangud ühisele visioonile julgustamisele. Ühest küljest 
tähendab see kriitilise meele arengut vastajate kogemuse ja asjatundlikkuse 
suurenedes. Samas näitab see Senge113 teooriast lähtuvalt, et visiooni puudu-
misel või sellesse mitte uskudes kahaneb inimeste panus töösse ja õppimisse, 
mis uuringu kontekstis tähendab, et mida rohkem suureneb inimeste potent-
siaal panustada organisatsiooni õppimisse, seda vähem nad seda tegelikult 
teevad, kuna ei tunne ennast kaasatuna ühise visiooni loomisesse. Seeläbi 
mõjutab madal hinnang ühisele visioonile julgustamisele KVÜÕAs kogu 
Kaitseväge juhtimisvõime arendamist, mis on KVÜÕA põhiülesanne. Ühine 
visioon organisatsioonis on see, mis seob kõigi organisatsiooni liikmete jõu-
pingutused tervikuks ja paneb inimesed saavutama saavutamatut114. Ühise 
visiooni tunnetamiseta on oht, et Kaitseväe tulevased juhid kaugenevad 
ühisest ja terviklikust arusaamast, kuidas täita Kaitseväe rahuaegset põhi-
ülesannet: tagada valmisolek riigi kaitsmiseks sõjalise tegevusega.

Gerrasi ja Wongi115 uuringud on näidanud, et suure võimudistantsi korral 
kaugenevad ülemad tegelikkusest, mistõttu kannatavad nende otsused. 
Arvestades selle uuringu tulemusi ja nõustudes Gerrasi ning Wongi järel-
dustega, võib teha ettepaneku, et vähendades võimudistantsi, on võimalik 
kaasata KVÜÕA personal Kaitseväe visiooni. Ühise visiooni omaksvõtmise 
julgustamiseks tuleb inimesi motiveerida116 ja tekitada neis omanikutunne117, 
inimesed peavad tunnetama, et nende heaolu sõltub organisatsiooni edust. 
Kaitseväes on seda lihtsam saavutada vaenulikus ja ohtlikus lahingkesk-
konnas ning keerulisem rahuaegses rutiinis. Vähendamata võimudistantsi, 
toob madal hinnang ühisele visioonile julgustamisele endaga kaasa inimesed, 
kes ei tunne ennast organisatsiooni kaasatuna ja organisatsiooni täieõigusliku 
osana. Samuti tähendab see inimeste distantseerumist Kaitseväe strateegi-
listest eesmärkidest.

Mida rohkem KVÜÕA inimesed tunnevad ennast kaasatuna ühise visiooni 
kujundamisesse, seda enam leitakse iseseisvalt õppimist soodustavaid ja 

113  Senge 2006.
114  Ibid.
115  Gerras, S. J.; Wong, L. 2013. Changing minds in the army: why it is so difficult and 
what to do about it. – Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press. [Gerras, 
Wong 2013]
116  Marsick, Watkins 2003.
117  Senge 2006.
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takistavaid tegureid. Oluline on see, et algatus selleks tuleks altpoolt, orga-
nisatsiooni visiooni elluviijatelt, sest neil on parim ülevaade prob leemidest ja 
lahendustest. Siinkohal kujunevad oluliseks hinnangud kahepoolsele tagasi-
sidele, mis näitasid olulist erinevust naiste ja meeste ning kaitseväelaste ja 
teenistujate vahel. Tulemused viitavad erinevustele naiste ja teenistujate 
individuaalses õppimises ja arengus. Madalad hinnangud anti miks-küsi-
muste esitamise ning avaliku arutelu kohta. Uuringu tulemused vastan-
duvad sellega Kibari118 poolt esile toodud organisatsiooni õppimisvõime 
alustele, mille kohaselt peavad indiviidid õppiva organisatsiooni staatuse 
saavuta miseks jagama õpitut meeskonna ning organisatsiooniga. Erinevused 
juhti vate kaitseväelastega kahepoolse tagasiside tunnetamises näitavad, et 
organisatsioonikultuur ei toeta dialoogi ega arutelu. Senge119 sõnul tekivad 
taolised probleemid rikutud mõttemallidest ja stereotüüpidest, mille põhjus 
peitub tõenäoliselt naissoost teenistujate puudulikus integratsioonis ühtsesse 
meeskonda kaitseväelastega. Selle tulemusena ei teki ohtlikkus keskkonnas 
opereerival lahingüksusel hädavajalikku vastastikuse usalduse120 ja mõist-
mise õhkkonda. Kui juhid kaugenevad oma järgijatest, siis suurendab see 
võimudistantsi, ülematele ei julgeta rääkida illustreerimata tõde, mille taga-
järjel ülem kaugeneb tegelikkusest ja tema otsused kannatavad121. Seega võib 
kaksikmoraali tekkimise vältimiseks soovitada järgida KVÜÕA kollektiivi 
ühiseks meeskonnaks sidumisel samu põhimõtteid, mis esitatakse lahing-
üksustele ja õpetatakse õppuritele. Lähtuvalt tegevuse teooriast122 areneb 
vastasel juhul inimeste ja organisatsiooni käitumises vastuolu sõnades ja 
tegudes.

Kahepoolne tagasiside on olulise tähtsusega ka seetõttu, et meeskonna 
õppimise aluseks on meeskonnasisesed positiivsed suhted ja tugevad 
sidemed123. Uuringu tulemused väljendasid statistiliselt olulisi erinevusi 
teenistujate ja kaitseväelaste vastustes. Selleks, et meeskonnad õpiksid ka 
väliskeskkonnast, on vaja n-ö tõlkida vastused kõikidele liikmetele arusaada-
vasse keelde. See seab KVÜÕAle ülesande, kuidas vahendada Kaitseväest 
tulev info juhtivatele ja spetsialistidest teenistujatele arusaadavasse keelde 
(ja ka vastupidi), saavutades sellega mõtlemisviiside integratsiooni ja parema 

118  Kibar 2007.
119  Senge 2006.
120  Bijlsma, Baalen 2010.
121  Gerras, Wong 2013.
122  Argyris, Schön 1974.
123  Bijlsma, Baalen 2010.
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koostöö nii meeskonnas kui ka terves organisatsioonis. Probleemid kahe-
poolse tagasisidega lahingüksuses toovad endaga kaasa probleemid mees-
konna ühtsuses ja koostöös ning tingivad üldise efektiivsuse vähe nemise124, 
125. Koostöö meeskonnas ei toimi seetõttu, et ülemad ei soodusta alluvate 
panust meeskonnatöösse, kui see põrkub ülema otsustega ja riivab tema 
 autoriteeti. Taolised olukorrad on tuttavad Kaitseväe üksustest, eeskätt 
elukutseliste pataljonist, kui kogenumaid ja paremate oskustega sõdureid 
määra takse missiooniüksusesse juhtima ajateenijate üksusest tulnud jao- või 
rühma ülemad. Tavaliselt on selliste koosluste puhul kaks lahendust: kas ülem 
kohaneb olukorraga, ja suudab õppida oma ekspertidest alluvatelt, või üritab 
summutada alluvate initsiatiivi.

Uuringu tulemused näitasid, et juhtivad kaitseväelased hindavad kõrge-
malt kahepoolset tagasisidet ning õppimisvõimaluste loomist ja arutelu. 
Tulemused vastanduvad Türgi126 käsitlusele, mille kohaselt on organisat-
siooni õppimise üheks aluseks, kui ülemad julgustavad meeskonnaliikmeid 
vigu kartmata eksperimenteerima, luues seega tingimused uute ideede gene-
reerimiseks. Samuti toovad Talbot ja O’Toole127 esile juhtide olulise rolli 
relva jõududes keskkonna loomisel, kus lubatakse ja julgetakse küsida miks-
küsimusi sõltumata au astmest ja ametikohast. Seega on väga oluline hoolikalt 
kaaluda, kes on need ohvitserid ja allohvitserid, kelle kätte usaldada tulevaste 
juhtide hoiakute ning väärtuste kujundamine. Sarnased väljakutsed ühtse 
meeskonna moodustamiseks on nii ülemal KVÜÕAs kui ülemal elukutse-
liste väeosas. Võib arvata, et asjatundlike sõduritega ei ole kontrollitud kaose 
tingimustes lihtsam hakkama saada kui kõrgelt haritud teenistujatega oluliselt 
püsivamas keskkonnas. Ühtse meeskonna moodustamisel tekib meeskonna 
liikmete vahel sotsiaalne suhtlus kui hädavajalik osa õppimisel nii enda kui 
ka teiste vigadest. 

Kõrgeima hinnangu pälvis uuringus strateegiline eestvedamine.  Marsicki 
ja Watkinsi128 sõnul on strateegilise eestvedamise puhul tegemist orga-
nisatsiooni õppimist käivitava mehhanismiga. Nad pidasid selle mõõtme 
all silmas ühelt poolt juhtide kujundavat ning õppimist toetavat rolli ning 
teisalt seda, kas juhid kasutavad õppimist kui strateegilist vahendit  tulemuste 

124  Gerras, Wong 2013.
125  Vogelaar et al. 2010.
126  Türk 2005.
127  Talbot, S; O’Tool, K. M. 2009. Following the leader: the social character of learning in 
the Australian Army. – International Journal of Learning, Vol. 16, No. 2, pp. 349–360.
128  Marsick, Watkins 2003.
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 saavutamiseks. Senge129 sõnul moodustab eestvedamine koos ühise  visiooniga 
terviku – süsteemse mõtlemise. Seega näitavad uuringu tulemused, et eest-
vedamise kaudu on organisatsiooni õppimise paranda miseks KVÜÕAs potent-
siaali. Samuti võib soovitada kasutada eestvedamist kui vahendit meeskonna 
ühtsuse loomisel ja spetsialistidest teenistujate integreerimisel meeskonda.

Kõrge hinnang strateegilisele eestvedamisele näitab, et vastajad tahavad 
ja ootavad, et neid juhitakse. Nende ootused ja tahe panustada väljenduvad 
seevastu madalamates hinnangutes ühisele visioonile julgustamisele, prob-
leemide lahendamisele ja kahepoolse tagasisidele. Arvestada tuleb seejuures 
sellega, et kõrgema haridustasemega vastajad hindasid madalamalt süsteemi-
desse salvestamist, ühisele visioonile julgustamist, strateegilist eestvedamist 
ja teadmiste edastamist ning pikema staažiga vastajad andsid madalamaid 
hinnanguid süsteemidesse salvestamisele ja strateegilisele eestvedamisele. 
Sellised tulemused vastanduvad teoreetilistele alustele, et organisatsioonid 
peaksid jõuliselt suunama inimesi kasutama oma kogemusi ja teadmisi nii 
enda töös kui ka jagama neid teistega130. Vastasel juhul muutub ootus pettu-
museks ja kriitiline mõtlemine ükskõiksuseks. Seega järeldub uuringu tule-
mustest, et tähtis ülesanne organisatsiooni õppimise parendamisel KVÜÕAs 
on suurema kogemuse ja kõrgema haridustasemega inimeste juhtimine ning 
nende julgustamine, jagamaks oma kogemusi ja teadmisi.

Uuringu tulemused on tervikuna loogilised ja positiivsed, ühelt poolt eris-
tuvad madalad ühisele visioonile julgustamise ning kahepoolse tagasiside 
hinnangud, teisalt hinnatakse kõrgelt strateegilist eestvedamist ja salvesta-
mist süsteemidesse. Võrreldes käesoleva uuringu tulemusi Meyeri131 suurte 
väliste muutuste ja Senge132 mõttemudelite teooriatega, nähtub, et orga-
nisatsiooni õppimise parendamisel KVÜÕAs on võimalus esitada väljakutse 
valitsevatele mõttemudelitele. Tulemused näitavad tasakaalu puudumist 
uurimise ja argumenteerimise ning konkreetse ja abstraktse vahel, mis on 
Senge133 hinnangul aluseks inimeste mõttemudelite teistele kättesaadavaks 
tegemisele ja nende mõjutamisele. 

Edasine areng ja õppiva organisatsiooni kui terviku moodustumine peitub 
seega mõttemudelites, mis piiravad tegelikku olukorrataju ega lase lahti 
 stereotüüpidest. Inimesed hindavad ja tõlgendavad sarnaseid sündmuseid 

129  Senge 2006.
130  Gino, Staats 2015.
131  Meyer 1982.
132  Senge 2006.
133  Senge 2006.
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erinevalt, see piirab terviklikkuse teket. Takerdumine mõttemude litesse on 
artikli autori kapten Rainek Kuura teenistuskogemuse põhjal  väljendunud 
näiteks üksuste puhul enne tähtsamaid õppusi või välismissioone. Väliselt 
paistavad ülemad enesekindlad ning rahulolevad, kuid seesmiselt häirib 
neid ärevus ja kartus peatse väljakutse ees. Emotsioonide haldamiseks ja 
toime tulekuks sisendatakse endale enesekindlust iseenda õppustel ja iseenda 
juhitud vastase vastu, sisendades endale ja oma meeskonnale, et kõik on 
hästi, sulgudes sellega veelgi enam oma mõttemudelitesse. Kui toimub kesk-
konnamuutus, ootab uus olukord mõttemudelitelt uusi väljakutsed, mille 
tulemusena mobiliseeritakse suhtelised ressursid ja satutakse kokkupuutesse 
tegelikkusega134. Olukorrast õppimiseks on oluline avada enda mõttemude-
lid õpituvastustele135. Keskkonnamuutuseta võib juhtuda, et jäädakse lõksu 
mõtte mudelitesse ja tegelikkuse taju hägustub. Iseendaga tegelemisest õppi-
mist ei teki ja hälbitakse õppiva organisatsiooni teelt.

KVÜÕA ja Kaitseväe juhtkonnal on iga päev võimalik suurendada ini-
meste kaasatust ühisesse visiooni ülesande- ja inimesekeskse juhtimise põhi-
mõtete järgimise kaudu, mis toetavad oma olemuselt ühise visiooni loomist. 
Samuti peaks nii Kaitseväe kui KVÜÕA juhtkond kasutama võimaluste 
väravat, mida pakub organisatsioonis meeskonnatasand. KVÜÕA mõistes 
tähendab see olulist ülesannet kursuste, osakondade ja õppetoolide üle matele, 
kelle kaudu saab parandada kahepoolset tagasisidet ja julgustada inimesi 
kaasa rääkima Kaitseväe visiooni loomises.

Seega võib öelda, et õppimisvõime parandamiseks tuleb KVÜÕAl 
hakkama saada riiklikele organisatsioonidele omaste suundumustega ning 
ühe võimaliku moodusena pakuvad selle töö autorid isikliku meisterlikkuse 
arengu soodustamist. Õppimisvõime arendamisel tuleb kasutada pikema 
staaži ja haridusega inimeste kogemusi ja teadmisi KVÜÕA juhtimisel. Eri-
laadsete tööülesannete täitmine ja ning kogemuste vahetamine avardavad 
inimeste silmaringi, aitavad jagada asjatundlikkust ning omandada oskusi ja 
teadmisi. Peale horisontaalse struktuurisisese teadmiste ja kogemuste vaheta-
mise aitab vertikaalne silmaringi avardamine vähendada võimudistantsi. 
Struktuuriväline lävimine haridus- ja teaduselus, koostöö Kaitseväe üksus-
tega ja nende üritustel osalemine seob KVÜÕAd paremini väliskeskkonnaga 
ning julgustab inimesi rohkem kaasa rääkima Kaitseväe visiooni loomisel. 
Isikliku meisterlikkuse arenguga luuakse eeldused valitsevate mõttemudelite 
tuvastamiseks ja nende arendamiseks vajalikus suunas.

134  Meyer 1982.
135  Senge 2006.
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5. Kokkuvõte ja ettepanekud

Uuringu eesmärk oli välja töötada ettepanekud KVÜÕA organisatsiooni 
õppimisvõime parendamiseks. KVÜÕA õppimisvõime on oluline seetõttu, 
et tulevaste juhtide koolitamise, neis õigete isikuomaduste arendamise, väär-
tuste ja hoiakute kujundamisega luuakse alus Kaitseväe arendamiseks õppi-
vaks organisatsiooniks. Õppiv Kaitsevägi teab täpselt, mida on vaja endas 
muuta ja kuhu areneda, et võita järgmine sõda. 

Uuringu tulemused tõid üldiselt välja vastajate positiivsed hinnangud 
 kõikidele õppiva organisatsiooni mõõtmetele. Organisatsiooni õppimisvõime 
parendamine KVÜÕAs nõuab tulemuste põhjuste selgitamist ja terviklikkuse 
hoomamist organisatsiooni kõikidel tasanditel. Töö parendavast ehk toimiva 
nähtuse veelgi paremaks muutvast iseloomust lähtuvalt pöörasid autorid 
rohkem tähelepanu õppimist takistavate tegurite väljaselgitamisele.

Kokkuvõttes selgus olulise tulemusena, et madalaima hinnangu pälvis 
vastajatelt ühisele visioonile julgustamine. Tulemuse analüüsimisel selgus, 
et kahesilmuselise organisatsiooni õppimise hoogustamiseks tuleb julgustada 
kõiki KVÜÕA liikmeid rohkem kaasa rääkima Kaitseväe visiooni loomisel. 
Vastasel juhul ei arene inimestes isiklik meisterlikkus ja Kaitsevägi ei saa 
kasu kõrgelt haritud ning suure kogemusega inimeste asjatundlikkusest, mis-
tõttu võib halveneda KVÜÕA ja kogu Kaitseväe võime reageerida keskkonna 
muudatustele ning uuele informatsioonile. Ühise visiooni tunnetamiseta on 
oht, et Kaitseväe tulevased juhid kaugenevad terviklikust arusaamast, kuidas 
täita Kaitseväe rahuaegset põhiülesannet: tagada valmisolek kaitsta riiki sõja-
lise tegevusega.

Demograafiliste rühmade lisamärkused ja varieeruvad hinnangud kahe-
poolse tagasiside, strateegilise eestvedamise, probleemide lahendamise, 
õppimisvõimaluste loomise ja arutelu ning ühisele visioonile julgustamise 
kohta tõid esile vastuolud meeskonna tasemel õppimises. Sellest lähtuvalt 
tehti ettepanekud siduda kollektiiv ühtseks meeskonnaks sarnaselt lahing-
üksuste põhimõtetega. Integreerida meeskonda teenistujad, juhtidel julgus-
tada rohkem eksperimenteerimist ja miks-küsimuste esitamist. 

Tabelis 5 on esitatud peamised ettepanekud KVÜÕAs organisatsiooni 
õppimisvõime parendamiseks. Kõige olulisem on see, et eri tasemete juhid 
ise tõlgendaksid uuringutulemusi oma meeskonda silmas pidades ning võtak-
sid vastu otsuseid, mis tagavad KVÜÕAs õppimist soodustavat kultuuri.
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Tabel 5. Peamised ettepanekud organisatsiooni õppimisvõime parendamiseks KVÜÕAs

Tasand Ettepanek

In
di

-
vi

du
aa

ln
e 1. Julgustada inimesi küsima miks-küsimusi ja arutama avalikult vigade üle.

2. Julgustada ja soodustada inimestes isikliku meisterlikkuse arendamist.
3. Tuvastada mõttemudelid ja arendada neid Kaitseväe peamisest 

 ülesandest lähtuvalt.

M
ee

sk
on

d

1. Liita kollektiiv ühtseks meeskonnaks lahingüksusega sarnastel alustel.
2. Julgustada kõrgema hariduse ja kogemusega inimesi jagama oma 

 teadmisi;
3. Kasutada organisatsiooni õppimist takistavate ja soodustavate tegurite 

tuvastamisel KVÜÕA haritud ja kogenud inimeste kriitilist mõtlemist.
4. Julgustada eestvedamisega kahepoolset tagasisidet, initsiatiivi ja 

 eksperimenteerimist.
5. Pakkuda inimestele erilaadsete tööülesannete täitmisega võimalust 

 jagada oma ja omandada teiste kogemusi ja õpituvastusi;

O
rg

an
is

at
si

oo
n

1. Kaasata inimesi suurtesse otsustesse ja julgustada Kaitseväe visioonis 
kaasa rääkima;

2. Pakkuda inimestele erilaadsete tööülesannete täitmisega võimalust 
 jagada oma ja omandada teiste kogemusi ja õpituvastusi;

3. Kasutada õppimise mootorina strateegilist eestvedamist, sest positiivsed 
seosed mõõtmete vahel näitavad, et ühtede arendamine toob kaasa 
 teiste arengu.

4. Arendada, uurida ning õpetada õppiva organisatsiooni käsitust.

G
lo

ba
al

ne

1. Luua või kutsuda esile  väliseid tugevaid muutusi, mis esitaksid väljakutse 
valitsevatele mõttemudelitele. 

2. Tõhustada KVÜÕA teenistujate lävimist Kaitseväega ning kaitseväelaste 
teadus- ja haridusvaldkonna tundmist.

Ettepanekute elluviimiseks pakub palju võimalusi teadmine, et vastajad hin-
dasid kõrgelt strateegilist eestvedamist, mis näitab, et KVÜÕAs on olemas 
toimiv eestvedamise baas ning vastajad tahavad ja ootavad, et neid juhitakse. 
Eestvedamine pakub väljakutseid ka kõrgema haridustaseme ja pikema 
 staažiga inimeste juhtimisel, sest tulemused väljendasid nende puhul are-
nenud kriitilist meelt. Vältida tuleb olukorda, kus inimeste ootused kujunevad 
pettumuseks ja kriitiline mõtlemine muutub ükskõiksuseks.

Uuringu tulemused olid tervikuna loogilised ja positiivsed ning vastasid 
varasemate uuringute põhjal mitteriiklikele organisatsioonidele. Organisat-
siooni õppimise arendamisel tuleb tuvastada, millised on inimeste mõttemu-
delid ja seejärel neid kujundada. See on saavutatav, kui luua tasakaal uurimise 
ja argumenteerimise ning konkreetse ja abstraktse vahel, misläbi inimesed 
muudavad oma mõttemudelid teistele kättesaadavaks ja mõjutatavaks. 



133ORGANISATSIOONI ÕPPIMISVÕIME PARENDAMINE

KVÜÕA õppimisvõime parendamiseks peavad kõikide tasemete juhid ja 
spetsialistid ise looma tingimused õppimiseks, lähtudes käesoleva töö tule-
mustest, esitatud ettepanekutest, enda positsioonist ja rollist ning keskkonnast.

Olles osa Kaitseväest, mõjutavad KVÜÕAd kui õppeasutust otseselt kõik 
Kaitseväe inimesed, protsessid ja struktuurid. Seega soovitatakse KVÜÕA 
õppimisvõime jätkuvaks parendamiseks jätkata organisatsiooni õppimise 
uurimist kogu Kaitseväes, et saavutada õppiva organisatsiooni staatus.
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INNERE FÜHRUNG’I EETIKA

Angelika Dörfler-Dierken1

 

Preisi liberaalkodanliku sõjaväereformija Gerhard Johann David von Scharn-
horsti (1755−1813) 200. sünnipäeval (12.11.1953) said esimesed Saksa Liit-
vabariigi sõdurid2 toonase kaitseministri Theodor Blanki (1905−1972)3 käest 
oma ametisse nimetamise tunnistused. Scharnhorsti keskne idee oli, et riigi 
kõik kodanikud on selle riigi sündinud kaitsjad4. Niisiis, kui just Scharn-
horsti sünnipäev valiti sümboolselt Bundeswehri esimeste ohvitseride ame-
tisse nimetamise päevaks, siis tuleks seda tulevase Bundeswehri jaoks mõista 
programmiliselt: uus Saksa sõdur peaks olema Preisi sõjaväereformija ideede 
edasiarenduses riigikodanik sõjaväevormis (Staatsbürger in Uniform)5. 

1  Artikkel „Ethik der Inneren Führung“ on 2007. aastal ilmunud ajakirjas Zeitschrift für 
Evangelische Ethik, Volume 51, Issue 2, S. 117–128. Saksa keelest autori loal tõlkinud ja 
kommenteerinud Andres Saumets.
2  Sündmuste ja nende tagamaade põhjalikku ülevaadet vt Bald 2005, S. 7–15. – Eesti  keeles 
võib selle sündmuse kohta lugeda ka Saumets 2007, lk 166–167. Tõlk.
3  Ametiühingutegelase perest pärit Theodor Blank oli alates 26.10.1950 „liidukantsleri voli-
nik seoses liitlasvägesid puudutavate küsimuste kasvuga“ ja alates 07.06.1955 kaitse minister. 
Vt Blanki poliitilise profiili paremaks määratlemiseks näiteid tema kõnedest (Blank 1956); 
vt lähemalt Blanki ameti („liidukantsleri voliniku ametkond seoses liitlasvägesid puuduta-
vate ülesannete kasvuga“) tekkelugu ja arengut (Krüger 1993).
4  Vt temaatilisi tekste Opitz 1998. – Preisi kuningas Friedrich Wilhelm III määras Scharn-
horsti 1807. aastal Preisi sõjadepartemangu direktoriks (sõjaministriks) ja kindralstaabi üle-
maks. Kohe pärast juulis 1807 sõlmitud Tilsiti rahu sai kindralmajor Scharnhorst kuningalt 
ülesande alustada sõjaväes vajalike muudatuste tegemisega. Selleks moodustati sõjaväe 
reorganiseerimiskomisjon. Scharnhorsti peamiseks ülesandeks oli leida tee, kuidas luua – 
vaatamata Napoleoni poolt Preisi tegevväele kehtestatud piirangutele (42 000 meest) – taas 
alus Preisimaa sõjalisele võimsusele. Nii tuli Scharnhorstil koos oma mõttekaas lastega 
käivitada sõjaväereform (Heeresreform), mille eesmärk oli luua patriootlik rahvavägi 
(Krümpersystem’il ehk sõjalisel lühiväljaõppel baseeruv reservvägi), töötada välja uus, 
teenetel rajanev edutamissüsteem, luua uus ohvitserkond (sõjakoolid) ja sõjaväe juhtkond 
(sõjaväeakadeemia) ning seada sisse üldine sõjaväekohustus (3. september 1814). (Saumets 
2007, lk 167). – Tõlk. 
5  24. aprillil 1952 SPD (sotsiaaldemokraatide) kaitsepoliitilise nõuniku Friedrich Beer-
manni (1912–1975) poolt diskussiooni kaasatud termini riigikodanik sõjaväevormis mõtte-
loolised juured ulatuvad tagasi Prantsuse revolutsiooni varasesse faasi, juba eelpool mainitud 
Scharnhorsti ja teiste Preisi sõjaväereformijate juurde 19. sajandi alguses. Termini juurte 
juurde kuuluvad Böhmi ja Hanki (2004) järgi ka 1848. aasta revolutsiooni kodanikest sõdu-
rid. Termin leidis Blanki ametis positiivse vastuvõtu ja Baudissin kasutas seda tulevase 

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 3, 2016, pp. 137–166 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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 Sellega on praeguse ajani mõistetud niisugust sõdurit, kes jääb kõigi oma 
kodanikuõigustega põhimõtteliselt riigikodanikuks – sõjaväelise ülesande 
täitmiseks hädavajalikud piirangud on seadustega reguleeritud. Wolf Graf 
von Baudissin (1907−1993)6 on rännanud sõjaväeliste esiisade jälgedes: ta 
viis kontseptuaalselt lõpule sõjaväe lõimimise ühiskonda – demokraatlikus 
riigis peab sõdur olema demokraat ja seisma põhiseaduse alusel. Kodanikule 
ja seega ka sõdurile on riik kohustatud tagama tema inimväärikuse kaitse 
ning riik on võtnud kohustuse kasutada sõdurit üksnes kaitseks ja rahu taasta-
miseks7. Demokraatias peab relvajõudude sisemise korra kujundama  selliselt, 
et demokraadid saaksid relvajõududes teenida. Eluviisis ei tohi  ühiskonna 

Bundeswehri sõduri tähistamiseks ning kujundas sellest ka uue Bundeswehri juhtimis- ja 
organisatsioonifilosoofia Innere Führung’i juhtmõtte. 1957. aastal kasutati terminit riigi-
kodanik sõjaväevormis kaitseministeeriumi välja antud Innere Führung’i käsiraamatus, 
milles sisaldus ka Baudissini sulest pärit programmiline tekst „Situation und Leitbild: 
Staatsbürger in Uniform“ (Baudissin 1957a, S. 15–46). Vrd juhtmõtte idee tekkeloo kohta 
ülevaadet Baudissini kirjalikku pärandit (Baudissin 1982b); vrd ka ülevaateartikleid termini 
ajaloost Reeb, Többicke 2003b.
Beermann ja Baudissin tundsid üksteist evangeelsete akadeemiate ürituste ajast ja olid 
kuni 1975. aastani ka kirjavahetuses. BAMA (= Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. 
Br.) vastavasisuliste materjalidega (BAMA N 597/165 ja N 597/70) ei olnud kirjutamise 
käigus kahjuks võimalik tutvuda, nagu ka aktidega, mis kannavad signatuuri BAMA N 
597/173, 77, 80, 73, 40, 160 ja 139) (info BAMA-st, A. Koch). 1958. aastal põhjustas Beer-
mann Glückstadti evangeelses akadeemias toimunud ohvitseride rekreatsiooniüritusel 
skandaali. Pärast ettekannet 1917. aastal keiserlikus mereväes toimunud mässu teemal, kui 
toimus diskussioon, väljendas Beermann oma toetust nendele noortele madrustele, keda 
kodanikuallumatuse tõttu karistati surmanuhtlusega. Enamik kohal viibinud ohvitseridest 
lahkus seepeale demonstratiivselt saalist. Vrd <www.bundesarchiv.de/aktuell/aus_dem_arc-
hiv/galerie=0&id==&nr=3> (seisuga 7.9.2006).
Scharnhorst juhindus oma Preisi sõjaväereformides tollal revolutsiooniliselt mõjunud libe-
raaldemokraatlikust mudelist riigikodanik sõjaväevormis (Staatsbürger in Uniform), millest 
sai poolteist sajandit hiljem ka uue Bundeswehri Innere Führung’i kontseptsiooni keskne 
juhtmõte.
6  Baudissini põhjalikku elulugu ei ole veel koostatud, selle kallal töötab dr Claus Freiherr 
von Rosen, Führungsakademie juures asuva Baudissini dokumentatsioonikeskuse juhataja. 
Biograafilisi fragmente võib lugeja leida seni avaldatud Baudissini kirjade kogumike ja tema 
mõttepärandit uurivate teoste ning artiklite sissejuhatustest. Siinkohal tuleks eriti esile tuua 
järgmised teosed: Schubert 1969b; Rosen 1982c; Knoke 2001b; Dörfler-Dierken 2005, 
2006b; Lutz 1995b; Bald 1995a; Nerger 1994/95. Vrd ka neid uurimusi, mille keskpunktis 
on teatud kindlad eetilised vaated Baudissini mõtlemises ning mida käesolevas tekstis enam 
rohkem ei mainita: Ebeling, Seifert, Senger 2003; Elssner 2006; Kutz 2004; Rosen 2004 
ja Sokol 1997. – Eesti keeles vt biograafilist lühiülevaadet Rosen 2016, lk 2016. – Tõlk.
7  Vt Saksa põhiseaduse preambulat: „Teadlikkuses oma vastutuse üle Jumala ja inimeste 
ees, hingestatud tahtmises, samamoodi õigustatud osana ühinenud Euroopas maailma rahu 
jaoks teenida, andis saksa rahvas oma põhiseadustandvat võimu kasutades endale selle põhi-
seaduse.“



139

ega ka Bundeswehri vahel katkeda mingid vahekorrad8. Sõduritele peavad 
kehtima põhimõtteliselt samad põhiõigused nagu kõikidele teistele koda-
nikele (põhiseaduse artiklid 1–19). Nende põhiõiguste raames on süste-
maatilisel vaatlusel kõige tähtsam põhiseaduse artikkel 4, kus on sätestatud 
usu- ja südametunnistuse vabadus9, sest see kaitseb kodanikku riigi ja selle 
liialdatud nõudmiste (sh ka ideoloogiliste) täielikku meelevalda langemise 
eest.  Baudissin tugineb ikka ja jälle südametunnistuse vabadusele ning peab 
sealjuures sageli silmas ka oma teisest maailmasõjast saadud kogemusi. 
„Konfliktolukorras seisab sõdur – nagu iga teinegi inimene, kel on vastutus 
oma kaasinimese ja oma ülesande ees – üksi oma südametunnistusega“10, 
tõdeb Baudissin. See, et ta kannab sõjaväevormi, ei tähenda sõduri jaoks 
demokraatlikus riigis seda, et tema südametunnistus ei võiks edaspidi enam 
ärgata11.

8  „Vaba ühiskonna relvajõudude Innere Gefüge (sisemine struktuur) peab olema loodud 
selliselt, et noored sõdurid saaksid oma sõjaväelist väljaõpet täita nii, et nad ei peaks põhi-
mõtteliselt katkestama suhteid oma eluga tsiviilmaailmas.“ Blanki amet 1955, tsiteeritud 
Reeb, Többicke 2003b, S. 226, järgi.
9  Art 4: „Usu, südametunnistuse ja uskliku ning ilmavaatliku tunnistuse vabadus on puutu-
matu.“
10  Baudissin 2006, S. 232.
11  Küsimus sõdurite südametunnistuse vabadusest sai nn Pfaffi otsusega (Saksamaa föde-
raalne halduskohus 2 WD 12.04, 21.06.2005) ettearvamatu aktuaalsuse. – Lühiülevaade 
juhtumist: Florian Pfaff (1957) alustas 1976. aastal Bundeswehris ajateenistust ning õppis 
aastatel 1978–1981 Bundeswehri Müncheni ülikoolis pedagoogikat. Temast sai tegevteenis-
tuses olev ohvitser. Kui Saksa meedias puhkes diskussioon Iraagi sõja küsitavate motiivide 
üle, keeldus Pfaff oma teenistusega Iraagi sõda kaudselt toetamast (osalemine Bundeswehri 
tarkvaraprojektides) ja nimetas end patsifistiks. Pärast nädalapikkust psühhiaatrilist uurin-
gut, mille käigus mingeid haigusnähte ei avastatud, andsid tema ülemad talle käsu, et ta 
lõpetaks igasuguse uurimise teemal, kas ta on oma teenistusega saanud kuriteo kaasosa-
liseks. Pfaff keeldus seda käsku täitmast. Bundeswehril ei õnnestunud Pfaffi ka vallan-
dada. Föderaalse halduskohtu otsus rehabiliteeris Pfaffi. Tema degradeerimisotsus tühistati, 
proku ratuur lõpetas tema vastu algatatud menetluse käsu mittetäitmise süüasjas. Siiski tuleb 
märkida, et halduskohtus ei leidnud kinnitust see, et Saksamaa toetav tegevus Iraagi sõjas 
oleks olnud vastuolus rahvusvahelise õigusega. Tegevteenistuses jätkanud Pfaff oli sellest 
ajast saati ka rahuaktivist, kutsudes oma teenistuskaaslasi üles taoliste ründesõdade puhul 
südametunnistusele apelleerides käsku mitte täitma ning avalikkust taolisi sõdu hukka 
mõistma. Pfaff üllitas Bundeswehris ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud teksti, milles 
kutsus kaudselt üles õigusvastaste ründesõdade puhul käsku eirama ja ülemate seisukohti 
ignoreerima. Sel konkreetsel juhul ei olnud Bundeswehr halduskohtu otsuse siduvusega 
nõus ja nõudis „poliitilise taustaga“ südametunnistusotsuste puhul, et relvajõudude funkt-
sioneerimise seisukohalt on oluline, et sellistel puhkudel surutakse käsu täitmine kohaste 
vahenditega läbi. Hoolimata halduskohtu otsusest, et Pfaffi puhul on keelatud igasugune 
ametialane ebasoosimine (sh uue auastme andmisest keeldumine, publitseerimise piiramine 
jms), teda enam teenistuslikult ei edutatud (alates 2003. aastast majori auastmes) ning 2013. 
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Motiivi riigikodanik sõjaväevormis juurde kuulub Innere Führung nagu 
sool supi sisse. Teisisõnu võiks seda väljendada ka nii: riigikodanik sõjaväe-
vormis on juhtmõte ja Innere Führung on vahendite tervik, mida peab eden-
dama, et Bundeswehri sõdur võiks tõepoolest olla riigikodanik sõjaväevormis 
või selleks saada.

Mis on Innere Führung? Innere Führung teenib relva-

jõudude demokratiseerimist ja humaniseerimist

Militaarsotsioloog Wilfried von Bredow tähistab Innere Führung’it kont-
septsioonina, mis on oma tähenduselt ja jõult võrdväärne sotsiaalse turu-
majandusega, mis on end maksma pannud Saksa poliitiku ja majandus-
teadlase Ludwig Erhardiga (1897−1977)12. Innere Führung’ile siin antud 
tähenduse taustal hakkab igatahes silma tõsiasi, et seni pole Bundesweh-
ris olnud ühtegi siduvat Innere Führung’i definitsiooni13. Veel jõustumata 

aastal saadeti ta erru, jättes kohtulikult rahuldamata ka tema kaebuse auastme kinnipidamise 
pärast. Florian Pfaff on pälvinud oma kodanikujulguse eest mitmeid tunnustusi, sh Carl von 
Ossiezky medali ja autasu World Citizen Award (2008). – Tõlk.
Kuni Pfaffi juhtumini peeti täiesti normaalseks, et käsu täitmist vastustav ja südame-
tunnistusele apelleeriv sõdur võidi tema südametunnistuse säästmiseks üle viia teisele 
teenis tuskohale, mis tema südametunnistust ei koormanud. Pärast seda kohtuotsust arvestab 
föderaalse kaitseministeeriumi õigusosakond sellega, et üha rohkem sõdureid võib tugineda 
oma südametunnistusele. Seda tendentsi kinnitab igatahes flaieri koostamine, mille sisuks 
on ümberkäimine niisuguste käsule mittekuuletuvate sõduritega, kes oma tegevuses apel-
leerivad südametunnistusele. Taolise juhendi väljaandmine kompaniiülematele ja teistele 
juhtidele peegeldab kaudselt ka võimalust, et Bundeswehri missioonid võivad järgmistel aas-
tatel muutuda üha rohkem „robustseteks“ ja „rahule sundivateks“. Taolisel võimalikul aren-
gul ei ole Bundeswehris ega ka ühiskonnas siiski praegu enamiku toetust. (Vt Buhlmann 
2005) Sõduritel omakorda on selline enesekuvand, milles individuaalsel südametunnistusel 
on tähtis koht. Ligikaudu 70% 2004. aastal küsitletud SFORi sõduritest – võttes aluseks 
nende sõduriks saamise motiive – on liigitatavad selliseks sõduritüübiks, keda saab tähistada 
abistajatena sõjaväevormis. Nende kutsevalik on eetiliselt põhjendatud, nad tahavad teenida 
rahu ja oma maad ning aidata inimesi. Aga nad on selles seoses ning nendel eeldustel valmis 
rakendama ka vägivalda. Vt uuringu kohta lähemalt Projektgruppe 2004.
Klassikaline-kristlik süümeõpetuse käsitlus ja tõlgendus ei ole viimastel aastatel olnud teo-
loogias eriti päevakohane teema. Asjakohased artiklid uuemas teoloogilises teatmekirjan-
duses peegeldavad aktuaalse diskussiooni seisu: vt Härle 2000 ja Kreß 2006.
12  „Innere Führung’i sõjalis-poliitilise kontseptsiooni puhul on tegemist ühe kõige uuendus-
meelsema ja loomingulisema poliitilise reformiga Saksamaa Liitvabariigis, mis oma 
tähenduses on igati võrreldav sotsiaalse turumajanduse majandus- ja ühiskonnapoliitilise 
kontseptsiooniga.“ Vt Bredow 2000, S. 112.
13  Reeb ja Többicke tutvustavad eri ajahetkel käibel olnud definitsioone oma artiklis „Defi-
nitionen von Innerer Führung 1953–2001“ (Reeb, Többicke 2003, S. 312–320).
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 Bundeswehri üldmäärustiku „Zentrale Dienstvorschrift 10/1 Innere Führung“ 
(kehtiv alates 28.01.2008) uues versioonis on juba 50 aastat tuntud ja üha 
uuesti sõnastatud kontseptsioon esmakordselt siduvalt defineeritud ja on 
selli selt ka sõjaväe jaoks fikseeritud:

101. Innere Führung’i põhimõtted moodustavad aluse Bundeswehri 
sõjaväelisele teenistusele ja määratlevad sõdurite enesemõistmise. Need on 
suunised inimeste juhtimiseks ja üksteisega õigeks ümberkäimiseks. Innere 
Führung tagab, et Bundeswehr jääb ühiskonna keskmesse. Innere Führung 
seisab selle eest, et Bundeswehr oleks lõimitud meie vaba demokraatliku 
õigusriigiga.

102. Innere Führung’i kontseptsioon on igale sõdurile siduv. See nõue on 
erilisel moel mõeldud ülematele, kel tuleb nende hoolde usaldatud inimesi 
juhtida, välja õpetada ja kasvatada.

103. Bundeswehri ülesanded tulenevad tema põhiseaduslikust ülesandest ja 
Saksa julgeoleku- ja kaitsepoliitika väärtustest, eesmärkidest ja huvidest.

104. „Inimese väärikus on puutumatu. Seda jälgida ja kaitsta on terve 
riigivõimu kohustus. Seetõttu tunnistab Saksa rahvas vigastamatuid ja 
võõrandamatuid inimõigusi kõigi inimeste ühiskonna, rahu ja õigluse 
põhialusena maailmas.“ Nende sõnadega määratleb põhiseaduse 1. artik-
kel Saksa riigi otstarbe ja eesmärgi. Koos põhiseaduses järgimist leidvate 
põhiõigustega moodustavad need seadusandluse, täidesaatva võimu ja 
õigusemõistmise kui vahetult kehtiva õiguse.

105. Põhiõigused seovad Bundeswehri liikmeid igas kohas ja igal ajal. 
Seepärast on kõik Bundeswehri sõdurid riigikodanikud sõjaväevormis. Nad 
on erilisel moel kohustatud järgima põhiseaduse väärtusi ja norme. Nad 
peavad Saksamaa Liitvabariiki ustavalt teenima ja kaitsma vapralt saksa 
rahva vabadust. Nende sõjaväeline teenistus sisaldab omaenese tervise ja 
elu panustamist ning nõuab viimse järeldusena ka võitluses tapmist. Bun-
deswehri teenistus esitab seetõttu sõdurite isiksusele kõrged nõudmised. 
Lahinguolukordades langetavad nad ennekõike süümeotsuseid, mis leiavad 
oma eetilise seotuse põhiväärtuses.14

Tähelepanuväärne on see, et eespool toodud määratluses opereeritakse kahe 
mõisteväljaga, mida võiks tähistada mõistetega õigus ja eetika. Seega võib 
öelda, et Innere Führung teenib sõjaväelise organisatsiooni demokratiseeri-
mist õiguslikumaks muutmise ja humaniseerimist eetilisemaks muutmise 
mõttes. Bundeswehri demokratiseerimise ja humaniseerimise eesmärgil 
loodi eelmise sajandi viiekümnendatel aastatel alalised institutsioonid, mis on 

14  ZDv 10/1 2008, S. 6–7.
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püsinud tänapäevani: Saksa parlamendi kaitseküsimuste voliniku amet (sks 
Wehrbeauftragter, ülesanne tagada põhiõiguste kaitse järelevalve Bundes-
wehris), Innere Führung’i nõukogu, sõjaväelise juhtimise korraldustest sõltu-
matu protestantlik ja katoliiklik kaplaniteenistus (sks Militärseelsorge), nn 
inimeseõpetus (sks Lebenskundliche Unterricht), mida õpetavad sõjaväe-
vaimulikud, ning sõltumatud kohtud, kes kontrollivad nii poliitilisi kui ka 
sõjalisi otsuseid. See, et Bundeswehri juhib tsiviilisikust poliitik ja et iga 
sõjaline missioon peab leidma heakskiidu parlamendis, kuulub samuti nende 
põhimõtteliste meetmete hulka, mis peavad kindlustama sõjaväe lõimimise 
demokraatliku korraga.

Negatiivsete näidetena olid Saksamaa kaitseministeeriumi eelkäija, 
Blanki ameti sõjaliste planeerijate silme ees Reichswehr (Saksa relvajõud 
aastatel 1919–1935) ja Wehrmacht (nn Kolmanda Reichi relvajõud aastatel 
1935–1945). Märksõna Reichswehr tähendas planeerijate jaoks riiki riigis, 
Wehrmacht aga sümboliseeris ebaõiglast ründesõda ja nii sõjaliste kui inim-
like piiride ületamist teises maailmasõjas.

Inimesed, koos kellega, kelle jaoks ja kelle poolt Bundeswehr üles  ehitati, 
olid pärast aastakümneid natsionaalsotsialistlikus riigis kestnud totalitaarset 
valitsemist häälestatud demokraatiale koos selle toimimisviiside ja põhi-
mõistetega nagu vabadus, vastutus ja inimväärikus15, üksnes puudulikult. Neil 
tuli kõigepealt alles õppida, et armee, mis peab teenima  demokraatia kaits-
mist, peab ka ise olema demokraatlikult kokku pandud. Nad pidid õppima, et 
ka sõdurid on inimesed ja et ka nende vaenlased on kaasini mesed. Baudissin 
on neile ülesehitajatele kirjutanud palju tulevikku suunatud kommentaare 
oma esimeses „Innere Führung’i käsiraamatus“16, mis ilmus 1957–1972 väga 
suure tiraažiga kokku seitsmes väljaandes ning mis kujutas endast tule vastele 
ohvitseridele iseseisvaks õppimiseks mõeldud põhjapanevate käsitluste kogu-
mikku. Baudissin kirjutab seal:

Inimlikkus ei ole jagatav. Kui see on reserveeritud vaid teatud gruppidele, 
siis läheb see täiesti kaduma. Sõdur, kel ei ole mingit austust oma kaas-
inimeste vastu – ja ka tema vaenlane on kaasinimene –, pole talutav ei 
ülema, kamraadi ega ka kaaskodanikuna.17

15  Vrd Bald 1997, S. 71j. Nn vana eliidi tähendust Saksa Liitvabariigi ülesehitamisel on 
korduvalt uuritud, vt muuhulgas von Garbe 1993, S. 693–716.
16  Kindlalt saab väita, et Baudissini poolt on koostatud kirjanduse nimistus Baudissin 
1957b ja 1957c tähistatud tekstid.
17  Handbuch Innere Führung 1957, S. 64.
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Inimese vastand on ebainimene (sks Unmensch), mille sünnitas natsionaal-
sotsialistlik süsteem. Seda süsteemi iseloomustab suhtumine, et ei tunta min-
geid kaasinimesi, vaid üksnes „alaminimesi“ (sks Untermenschen) ja „härras-
inimesi“ (sks Herrenmenschen). Mõiste inimene empaatiline kasutamine 
sõduritele suunatud uue juhtmõtte, uue sõduri- ja militaareetika eesmärgi ja 
keskmena peegeldub veel tänapäevani Bundeswehris armastatud ja sageli 
tsiteeritud ütluses: „Kes tahab inimesi juhtida, peab inimesi armastama.“ 
Iseloomulikul moel ei ole siin aga vastane ja vaenlane leidnud selgesõnalist 
väärtustamist kaasinimesena. Kaasinimene on selles ütluses just see, kes peab 
laskma ennast teise inimese poolt juhtida. Nõudmine on esitatud niisiis üks-
nes ülemale ja peab silmas üksnes neid inimesi, kes on talle allutatud. Bau-
dissinil on teistsugune inimese mõiste, mis läheneb pigem piibelliku ligimese 
mõiste konnotatsioonidele (vrd nt tähendamissõna halastajast samaarlasest 
Luuka 10,30jj). See avar inimese mõiste muutus sõjajärgsel ajal keskseks 
mõisteks uuele korrale, mis garanteerib inimväärikuse ja inimõiguste täieliku 
austamise18.

See saab selgemaks, kui meenutada inimese mõiste empaatilist kasu-
tamist, nagu see tollal tavaks oli. Filosoofilised ja teoloogilised visandid 
peegeldavad omal moel seda uut vaimu: Hannah Arendt (1906–1975) on 
oma uurimuses „The Origins of Totalitarism“ (1951) kirjeldanud kujukalt 
teise inimese loomastamise tulemusi19. Ta jõudis järelduseni, et „ei Jumala 
seaduste [poolt] ega loomuõiguse [poolt] ega traditsiooni poolt pühitsetud 
mineviku kommete ja tavadega“20 seotud inimesel ei ole enam mõõdupuud 
hea ja halva jaoks. Koonduslaagrite vangide absoluutne õigusetus paljastab 
inimõiguste mõiste apooria: kes pole enam inimesena tunnustatud, selle võib 
inimväärikusest ja inimõigustest kergesti ilma jätta:

Me kohtame siis ülimalt reaalsel moel üht poliitilise filosoofia vanimat 
 apooriat, mis võis meie eest vaid nii kaua varjule jääda, kuni vankumatu 
kristlik teoloogia kehastas raamistikku kõikidele poliitilistele ja filosoofi-
listele probleemidele, mis aga juba Platonit ajendas selle kohta ütlema: 
„Mitte inimene, vaid Jumal peab olema kõikide asjade mõõt.“21

18  Juba totalitaarse režiimi ajal võisid üksikud kasutada inimese mõistet empaatiliselt. Vrd 
Plagge 2006, S. 61: enne oma hukkamist kirjutatud hüvastijätukirjas ütles paljude juutide 
elu päästnud veltveebel Anton Schmid: „Ma tegutsesin ainult inimesena.“
19  Handbuch Innere Führung 1957, S. 46.
20  Arendt 1955, S. 465jj. Vrd ka vastavasisulisi artikleid Grunenberg (Hg.) 2003.
21  Arendt 1955, S. 479.
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„Inimene olla – inimeseks saada“ – nii on pealkirjastanud oma „Kristliku 
antropoloogia visandi“22 üks sõjajärgse aja olulisemaid teolooge, Ham burgis 
tegutsenud jutlustaja ning sealse teoloogiateaduskonna asutaja  Helmut 
 Thielicke (1908–1986). Seda, et inimest ohustab alati allakäik „alam-
inimeseks“, et ta on kohustatud valima hea ja halva vahel, et ta saab areneda 
heaks inimeseks ja et ta peab alati selliseks osutuma, teadsid ka Saksa põhi-
seaduse isad ja emad.

Niisiis võimaldab Innere Führung Saksa kodanikul end sõdurina Bundes-
wehriga siduda ja sealjuures olla ja jääda või ka saada heaks inimeseks.

Kes leiutas Innere Führung’i? Selle kontseptsiooni töötas 

välja luterlik sõjateoreetik Wolf Graf von Baudissin

Innere Führung’i23 kontseptsiooni vaimne isa ja selle geniaalne suhte-
korraldaja avalikkuse ees oli endine Wehrmachti major ja hilisem Bundes-
wehri kindralleitnant Wolf Stefan Traugott Graf von Baudissin. Oma ideed 
Innere Führung’ist esitas Baudissin avalikkusele viiekümnendatel aastatel: 
Innere Führung peab Baudissini järgi kandma hoolt selle eest, et „sõdurid 
elaksid rahus omavahel, oma rahvaga ja Euroopa rahvaste ühendusega“24. 

22  „Mensch sein – Mensch werden. Entwurf einer crhristlichen Anthropologie“ (Thielicke 
1976). Inimese mõistet kasutas ta juba varem iseloomulikus tähenduses, nt vastupanu-
liikumise sümbolite, Hans ja Sophie Scholli 20. surma-aastapäeval (1963) peetud kõnes ja ka 
juba 1958. aastal. Iseloomulik on ka tema ajastukaaslase, 1950. aastatel tegutsenud mõjuka 
teoloogi Paul Althausi 1956. aastal üllitatud kirjutise pealkiri: „Mensch und Menschlichkeit“ 
(„Inimene ja inimlikkus“). Vt Althaus 1956.
23  Termin Innere Führung asendas alates 10.01.1953 vanemat terminit Innere Gefüge (otse-
tõlkes sisemine struktuur), millele hilisem kaitseminister F. J. Strauß (1915–1988, kaitse-
minister alates 16.10.1956) oli ühes parlamendidiskussioonis loonud negatiivse kuvandi kui 
Innere Gewürge. [Siin on tegemist sõnamänguga: sks Gewürge tähistab rasket, mõttetut või 
sihipäratut tööd, aga ka tugevat oksendamist. – Tõlk.]
Innere Führung’il on arvukalt definitsioone. Vrd nt militaarseid definitsioone Reeb, Töb-
bicke 2003c ja 2003d. Vrd ka sotsioloogilis-struktuurilisest vaatenurgast lähtuvat definit-
siooni Rümmer 1984, S. 8f.: „a) Innere Führung kui modernne inimeste juhtimine. […] 
b) Innere Führung kui väljaõppe ja kasvatuse instrument. […] c) Innere Führung kui mudel 
riigikodanikust sõjaväevormis, millel on nii väline valdkond kui ka sisemised komponendid, 
mida saab omakorda eristada.“ Ibid., S. 9: „Innere Führung’it tuleb mõista Bundeswehri riiki 
ja ühiskonda lõimimise kompleksse programmina. Sellel on oma tagajärjed relvajõudude 
sisemisele korrale. Sest kui Bundeswehr ei pea enam olema riik riigis, vaid osa ja peegelpilt 
riiklikust ja sotsiaalsest korrast, siis tuleb seda sisemist struktuuri (Gefüge) nii kujundada, et 
ei rikutaks neid printsiipe, mis määratlevad demokraatlikku ühiskonda selle põhiolemuses. 
Ja need printsiibid tulenevad põhiseadusest ning selles sisalduvast inimesepildist.“
24  Baudissin 2006, S. 135.
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See ei olnud tollal sugugi provokatiivne väljendus, vaid vastas üldisele igat-
susele. Viimased kaks sõda olid ju alguse saanud Saksa pinnalt, ja mõle-
mad lõppesid Saksamaale kaotusega. Seepärast suhtus tähelepanuväärselt 
suur osa läänesaksa elanikkonnast taasrelvastumisse pigem eitavalt25. Eriti 
need evangeel sed kristlased, kes olid oma vaadetelt lähedased nn vendade 
nõu kogude (Bruderräte)26 vasakule tiivale, samuti ka sotsiaaldemokraadid, 
kartsid ühiskonna uut militariseerimist ning koos sellega uut revanšismi. 
Seepärast rõhutas Baudissin üha uuesti, et uus Wehrmacht (nagu toona veel 
öeldi, sest termin Bundeswehr juurdus alles pärast selle asutamist27) peab 
kohustuma pidama rahu. Rahule häälestati läänesaksa sõdurid ka juba maini-
tud Innere Führung’i käsiraamatus sisalduvate mõtetega uuest sõduripildist. 
Käsiraamatus on selle kohta öeldud:

Euroopa ja seega ka Saksa sõduri mõtlemises kehtib nüüdsest peale rahu 
normaalseisundina ja moodustab selliselt eesmärgi, mille pärast võib üht 
sõda üleüldse õigustada. Rahust saab sõjapidamine oma ülesande ja piirid.28

Baudissin tahab selliste lausetega läänesaksa sõduri enesemõistmise kujun-
damisel arvesse võtta põhiseaduses sisalduvat rahukäsku (preambula ja § 26) 
ning 1948. aastal Amsterdamis kirikute oikumeenilises nõukogus väljendatud 
mõtet: „Jumala tahte järgi ei pea sõda olema“29. Toona tõdesid nõukogus 
osalenud kirikute esindajad: „Roll, mida sõda tänapäeva rahvusvahelises elus 
mängib, on patt Jumala vastu ja inimese alandamine.“ Kuna tuumarelva, nagu 
ka teiste uute relvasüsteemide kasutamine vabastab sõja senistest piiridest 
ega lase enam vahet teha tsivilistidel ning kombatantidel, on õiglase sõja idee 
muutunud problemaatiliseks. Kristlaste ülesanne tänapäeval on seega õig-

25  Jacobsen 1975, S. 61–98; Volkmann 1990, S. 463–492.
26  Bruderräte (vendade nõukogud) – kollektiivsed juhtimisorganid nn  tunnistuskiriku 
(Bekennende Kirche) kogudustes ja kirikupiirkondades. Evangeelne tunnistuskirik 
 formeerus Saksamaal vallandunud kirikuvõitluse raames (1933–1945) vastukaaluks natsio-
naalsotsialismile ja nende maailmavaadet kiriklikult esindavatele saksa kristlastele. – Tõlk.
27  Nime teemal – esimestes dokumentides nimetati hilisemat Bundeswehri uueks Wehr-
machtiks – vt kokkuvõtvalt Reeb, Többicke 2003e.
28  Baudissin 1957b, S. 59.
29  Vrd teksti Greschat, Krumwiede (Hg.) 1999, S. 205. Baudissin argumenteerib selle 
lausega oma ettekandes „Vabadus kui kohustus“. Vrd LKAH (= Landeskirchliches  Archiv 
Hanno ver) Mikrofichekatalog, 18.–23.02.1956, konverents „Internationale Soldaten-
gespräche“ Loccumi evangeelses akadeemias.
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lase rahu edendamine.30 Baudissin mõjutasid luterlikud peretraditsioonid31 
ja ta tegeles Inglise sõjavangistuse ajal muuhulgas ka ideega saada pärast 
sõja lõppu vaimulikuks32. Kui Baudissini aktiivne tegevus sõjateoreetiku, 
rahu-uurija ja julgeolekupoliitikuna oli lõpule jõudmas ja temalt küsiti, mis 
oli tema tegemiste edasiviiv jõud, siis vastas ta nii: „Ma olen püüdnud alati 

30  Õiglase rahu kontseptsiooni ja praktika erinevuse kohta võrreldes klassikalise õiglase 
sõja teooriaga vt lähemalt Huber, Reuter 1990; Pausch 2001. Ius ad bellum’i ja ius in bello 
õpetuse juured asuvad paganlikus antiigis; kristlikult kujundatud õhtumaal süstematiseerisid 
ja arendasid Cicero sõnastatud printsiipe eelkõige kõrgkeskaja teoloogia suurkuju Aquino 
Thomas ning reformaator Martin Luther. Aktuaalse diskussiooni kohta vt nt Pausch 2003; 
Frielingshoff 2003. 
31  Luterliku ilmikteoloogina on Baudissini senini väärtustanud vaid Dörfler-Dierken 
2006b; vrd ka Baudissin 2006.
Perekonna ajaloost on Baudissini religioossete mõjude kohta teada järgmist: Knoke 2001, 
S. 37 järgi elasid Baudissin ja ka tema abikaasa Dagmar Gräfin Baudissin (sünd Dagmar 
Burggräfin und Gräfin zu Dohna-Schlodien, 1907–1995) „sügavalt juurdunud kristlikus 
usus“. Vrd ka Baudissini enda tunnistust (Baudissin 1984, S. 75): „Igal hommikul luges 
minu isa Herrnhuti vennastekoguduse loosungiraamatust päeva sõnumi ja selle juurde kuu-
luvad piiblisalmid. Sellest võttis osa ka personal. Pühapäevane kirikuskäik oli enamat kui 
kombekohane kohustuslik harjutus, mida ühelt ametiisikult ja tema perekonnalt võis oodata. 
Pärast jumalateenistust arutati enamasti intensiivselt jutluseteksti tõlgendamise üle.“
Baudissinil oli suur teoloogiline raamatukogu ja ta uuris seda. Seda saab siiski tõestada vaid 
üksikjuhtude kaudu, kuna ta mainis neid raamatuid oma kirjades või traktaatides.
Mainimisväärt on Baudissini kui luterliku ilmikteoloogi väärtustamisel ka see, et ta tundis 
hästi oma aja teolooge ning kirikujuhte, mis tulenes sellest, et ta külastas sageli kiriklikke 
üritusi ning evangeelsetes akadeemiates korraldatud konverentse ja seminare. Taolistel kon-
verentsidel kanti ette ka sõjaväe temaatikaga haakuvaid kristlikke referaate, nt 4. kaitse-
küsimuste konverentsil 18.–21.04.1953. Vt BDZ (= Baudissini dokumentatsioonikeskus, 
Führungsakademie der Bundeswehr, Hamburg) 53,7.4/2. Sel konverentsil pidas Loccumi 
akadeemia direktor A. Wischmann ettekande teemal „Senised rahueetilised lähtekohad ala-
tes 1948. aastast“ ja dekaan dr Schuster Fuldast kõneles teemal „Puhta südametunnistuse 
õigus sõduri elukutses“. Baudissin säilitas oma arhiivis nii selle kui teiste sarnaste ürituste 
protokollide koopiad.
Teenistuslikult tuli Baudissinil ikka ja jälle suhelda kirikute esindajatega rajatava kaplani-
teenistuse, sõdurivande ja süümepõhjustel ajateenistusest loobumise teemadel. Sageli kutsu-
sid evangeelsed akadeemiad või kaplaniteenistuse ülesehitajad Baudissini kui Blanki ameti 
töötajat kaitsepoliitilistel teemadel ettekandeid pidama.
32  „Hiljuti olen ma tõsiselt sellele mõttele [võime uskuda – autor] põrkunud, kui meie pastor 
mulle ühes kõneluses oma elukutset soovitas, milleks mul olevat väidetavalt mitmed eeltingi-
mused täidetud. Ta tabas sealjuures minus tugevat kahtlemist minu kasuteguris – hoolimata 
sellest, et minus puudus sügav misjoniveendumus – ja kuigi mind täitis sõjavangiks ole-
misest tingitud teatud inimtüdimus, mis loodetavasti on mööduv, viis see tegelikult tagasi 
selle instinktiivse tunde juurde, et senisel kristliku usu ja elu kuulutusvormil ei ole modern-
ses inimkonnas enam piisavat tõhusust.“ Vt Baudissin/Dohna 2001, S. 126 (27.07.1946, Nr 
192).
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olla üksnes hea kristlane!33“ Et kristlikult elatud elust peaks välja kasvama 
 vastutus poliitika kujundamise eest, ei olnud üksnes tema  isiklik  veendumus, 
vaid viiekümnendatel aastatel ka paljude poliitikute ja kirikuesindajate 
veendu mus. Toonase poliitiliselt huvitatud protestantismi, mille sotsiaalne 
kese asus evangeelsetes akadeemiates ja CDU/CSU evangeelses töörühmas34, 
kesksete mõtete hulka kuulus arusaamine, et ilmikud, eriti protestantlik eliit, 
peavad selles maailmas usku üles näitama oma tegevusega35. Baudissin tegi 
just seda. Pärast sõjavangist vabanemist külastas ta sõjajärgse luterluse esile-
kerkivaid kommunikatsioonipaiku, nagu saksa evangeelne nädal Hanno-
veris36 ja evangeelsed akadeemiad37. Siin disku teeris Baudissin oma ideede38 

33  Rosen 1982, S. 36. Selle info eest, et küsijaks oli proua Bührle, võlgnen tänu Claus von 
Rosenile.
34  CDU (Saksa Kristlik-Demorkaatliku Liidu) ja CSU (= Kristlik-Sotsiaalse Liidu) evan-
geelse töörühma asutas 1952. aastal CDU-poliitik ja endine Oldenburgi ülemkirikunõunik 
Hermann Ehlers. Vrd Oppelland 2000. Arvukaid detailseid kirjeldusi poliitiliselt tegusa 
sõjajärgse protestantismi kohta vt Sauer 1999. Vrd ka rohkem süstematiseeritud käsitlust 
Rendorff 2000, S. 39–41.
35  Vt lähemalt ajastukaaslaste kohta Thielicke 1947 (hiljem arvukalt uusi väljaandeid). 
Esmakordselt on seda teemat kriitilise pilguga uurinud Huber 1973.
36  Runge, Käßmann (Hg.) 1999, S. 27–36, 56. Reinold von Thadden-Trieglaff (1891–1976), 
Ida-Elbe aladelt pärit junkur ja Saksa evangeelse kirikupäeva asutaja, mille eelkäijaks oli 
evangeelne nädal, oli lähedates sidemetes Eberhard Mülleriga ja kuulus töörühmadesse, 
mis olid seotud evangeelsete akadeemiatega Bad Bollis ja Herrmannsburg/Loccumis. Vt 
 Thadden-Trieglaffi kontaktvõrgustiku kohta kroonikat Lorenz 1985; vrd ka Klän 1998. 
Knoke 2001, S. 34 järgi on teada, et Dagmar ja Wolf [Baudissin] osalesid esimesel kiriku-
päeval. Vrd ka Sauer 1999, S. 5 koos märkusega 12; S. 9 koos märkusega 22. Knoke 2001, 
S. 34 nimetab 1948. aastat, tegemist võib olla nn mäluveaga. Vrd kirikupäeva kohta Lorenz 
1985, S. 22 koos märkustega; Vogel 1978, S. 77 koos märkusega 22; Kortzfleisch 1999. 
Esimese kirikupäeva keskmes oli palve õiglase rahu pärast.
37  Baudissin on Hannoveri maakiriku arhiivi (LKAH) andmeil ajavahemikus 1950–1956 
esinenud ettekannetega üheksal konverentsil. Lisaks sellele osales ta juba enne Blanki 
ametisse tööle asumist Hermannsburgi akadeemia üritustel. Hiljem oli ta teenistuslikel ja 
sisulistel põhjustel hinnatud esineja ning diskussioonides osaleja ka Bad Bolli ja Tutzingi 
evangeelsetes akadeemiates. Vrd Dörfler-Dierken 2005, S. 80–84. Evangeelsete aka-
deemiate tähendusest 1950. aastate esimesel poolel vrd Treidel 2003 ja Nösser 1995. Vrd ka 
artikleid Fischer (Hg.) 1995; Doehring 1977; Lilje 1973, S. 77–89. Baudissini on nimetatud 
„meie akadeemia sagedaseks külaliseks“ (Wischmann 1977, S. 54). Loccumi akadeemia oli 
tänu oma asukohale Ruhri aladel selliseks kohaks, kus mäetööstuse juhid ja ametiühingu-
tegelased oma kõnelusi pidasid.
38  Pole imestada, et evangeelsed akadeemiad Baudissini temaatikaga haakusid. Ühest kül-
jest olid need väga aktuaalsed, teisalt võimaldasid testida praktikas kompromissi ja dialoogi 
eri mudeleid, mille eest akadeemiad vastutasid. Lisandus veel see, et siin olid tegevad sõja-
kogemusega teoloogid. Loccumi akadeemia direktor Johann Doehring oli mõnda aega tegut-
senud Potsdami 9. jalaväerügemendi kaplanina, kus ta võis tundma õppida ka Baudissini. 
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üle ja propageeris taasrelvastumist koos Innere Führung’iga. Seepärast 
väljendus prelaat Hermann Kunst (1907–1999)39, kes oli evangeelse kiriku 
volinik riigi valitsuse juures ja hiljem esimene Lääne-Saksa sõjaväepiiskop, 
juba 1952. aasta märtsis, vähem kui aasta pärast Baudissini siirdumist Blanki 
ametisse, tema kohta sõnadega: „tuntud krahv Baudissin Blanki ametist, kes 
on selles ametis meie suurepärane sidemees“40.

Mis on Innere Führung’i kontseptsiooni tuum? 

See võimaldab sõjaväevormis riigikodanikel inimlikuks jääda

Innere Führung on relvajõudude kord, mis peab muutma tulevikus  võimatuks 
inimsusevastased kuriteod, nagu seda heitis ette Nürnbergi kohus Saksa kõr-
getele sõjaväelastele41. Innere Führung peab lahendama dilemma,  milles 

Igatahes teadis Doehring Baudissini igal esmaspäeval toimunud „härrasmeeste õhtutest“ 
Potsdami ohvitseride kasiinos ja on sellest jutustanud Paul 1983, S. 71jj. Sõjaväevaimulikud 
olid olnud ka tema Loccumi kolleeg Wischmann, Bad Bolli akadeemia direktor Müller ja 
Hofgeismari akadeemia direktor Has-Rudolf Müller-Schwefe (1910–1986). Bad Bolli evan-
geelne akadeemia võttis peatselt tööle ka endise tankivägede kindrali Heinrich Eberbachi 
(1985–1992), et too korraldaks üritusi endistele sõduritele. Palju sellekohast informatsiooni 
on leitav Nösser 1995; vrd ka Beese 1995, S. 246–272.
39  Mõlemat meest sidus ustav sõprus. Kunst astus näiteks Baudissini kaitseks välja pärast 
seda, kui Baudissin kaitseministeeriumist minister Franz Josef Straußi poolt kõrvale  tõrjuti, 
ja tegi 1963. aastal ettepaneku Baudissin tema NATO-ülesannete täitmiselt Saksamaale 
tagasi kutsuda [Baudissin töötas aastatel 1961–1963 esimese Bundeswehri ohvitserina 
DCOS Operations AND Intelligence HQ AFCENT-is ja oli aastatel 1963–1965 NATO 
Defence College’i ülem Pariisis. – Tõlk.] ning pakkuda talle peainspektori (sks Generalins-
pekteur; otse kaitseministrile alluv Bundeswehri kõrgeim sõjaväelasest esindaja. – Tõlk.] 
ametikohta. Kunst kirjutab Baudissinile: „Kindral ja krahv! Austatud ja armas sõber! […] 
Kui ma Washing tonis viibisin, oli mul väga pikk ja põhjalik vestlus härra Heusingeriga 
[Adolf Heusinger (1897–1982) oli endine Wehrmachti kindralleitnant, kes 1955. aastast oli 
Lääne-Saksa kaitseministeeriumis sõjaväeliste juhtide nõukogu esimees, 1957. aastal sai 
temast Bundeswehri esimene peainspektor ja aastail 1961–1964 oli ta NATO sõjalise komi-
tee esimees. – Tõlk.]. Ta andis mulle Teie kohta ühtaegu nii kõrgema ülema nõudliku kui ka 
suurepärase hinnangu, aga arvas siiski kokkuvõtlikult, et Teie kutsumine peainspektoriks 
kätkeks endas ohtu, et Bundeswehris puhkeksid taas sügavad rahutused. Viimase kahe aasta 
sündmusi silmas pidades ei oleks see vastutustundlik.“ Baudissin 2006, S. 72. Vrd Kunsti 
kui tähelepanuväärse isiksuse kirjeldusi nt Klein 2005, S. 441–444; Hauschild 2001; Böhm 
1987, S. 244.
40  Kirja teemaks on personaliküsimused. EZA (Evangelisches Zentralarchiv Berlin) 
742/325: 25.07.1952, Kunsti kiri ülemkirikunõunik Ruppelile.
41  Neid kuriteo koosseise rakendati esmakordselt 1946. aastal Nürnbergi protsessil Saksa 
poliitikute, majandusjuhtude ja sõdurite sooritatud sõjakuritegude karistamiseks. Vrd VStGB 
(Völkerstrafgesetzbuch) § 7. 



149

asetses Wehrmachti sõdur: „Kes toona tahtis toimida kuulekalt, toimis 
 vastutustundetult, ja kes toona tahtis vastutustundlikult toimida, pidi olema 
sõnakuulmatu.42“ Üksnes demokraatlik riigi- ja kaitsekord võimaldab sõdu-
ril olla puhta südametunnistusega sõdur43. Luther on ühemõtteliselt vasta-
nud küsimusele, kas sõduri ametit saab pidada puhta südametunnistusega. 
Kuulekuse ja vastutustundliku tegutsemise vahel ei tohi haigutada mingit 
lõhet – selline on nõudmine, mida igal sõjaväevormis riigikodanikul tuleb 
igasuguses sõjaväelises tegevuses täita. Innere Führung’i kontseptsiooni 
keskmes on niisiis vastutustundlik inimene, sõdur, kellele on antud selline 
kord, mis võimaldab tal end teostada põhiseaduse vaimus, milles on kuju 
võtnud vanaeuroopalik kristlik väärtuskord.

Armee otsustav ülesanne on värvata ja tugevdada selliseid sõdureid, kes 
tendentslikult ühiskonna suhtes kapseldunud sõjaväelise organisatsiooni 
sees nõuavad Innere Führung’i põhimõtete elluviimist ja tegutsevad vasta-
valt oma igapäevases teenistuses. Mitte kõik sõjaväekohustuslased ei ole 
„vaba meele ja ärksa südametunnistusega inimesed44“ ja mitte kõik ei kas-
vata ennast või ka ei lase ennast selliseks kasvatada, kui nad relvajõudude 
teenistusse astuvad. Seepärast räägib Baudissin ülistaval toonil rahu eden-
davatest, kaas inimestesse lugupidavalt suhtuvatest, vaba mõttelaadiga ja 
südame tunnistusest juhitud sõduritest. Ta räägib neist kristlikes ajakirjades 
avaldatud artiklite, raadiointervjuude ning üliõpilasühingutes ja evangeel-
setes üliõpilaskogudustes peetud ettekannete põhjal. „Vaba meele ja ärksa 
südametunnistusega“ inimesed on soolaks45 sõjaväelises organisatsioonis, 
nagu kristlased on maa sool (Mt 5, 13). Selle piibliväljendi kasutamine näi-
tab selgelt, et Innere Führung’i kontseptsioon ei ole sündinud Wehrmachti 
lüüasaamisest või Baudissini sümpaatiast preisilikkuse vastu, vaid hoopis 
demokraatia ja sõdurikutse kristlikust mõistmisest.

42  Baudissin 2006, S. 136.
43  Luther 1526/1983. – Lutheri mõtteid sõjapidamisest ja sõdurite kutse-eetikast tema nn 
sõjameeste kirja taustal vt lähemalt Saumets 2013, 280–333. – Tõlk.
44  Baudissin 2006, S. 42.
45  Ibid.
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Missugused on Innere Führung’i kontseptsiooni juhtmõtted?

1. Transtsendentselt46 mõtlev sõdur peab saama 
teenida Bundeswehris

Baudissin tahtis anda sõduritele Innere Führung’i kontseptsiooniga võima-
luse arendada end tugevateks inimesteks, kes on suutelised seisma vastu 
sõjaväelise maailma „omaseaduslikkusele“. Nad peavad toimima Jumala või 
muu transtsendentse instantsi vastu tuntud vastutusest lähtuvalt ning suutma 
taluda vastuseisu oma positsioonile47. Ainult selline inimene saab olla lääne-
saksa sõdur, kes teab, et ta on seotud viimse instantsiga48. Seepärast algab 
Innere Führung’i käsiraamat õpetusega vandest või tõotusest49. Selle taga sei-
sab veendumus, et inimese tegu või tegemata jätmine vajab piire – ja nimelt 
mitte selliseid piire, mida totalitarism seab individuaalsete vabadusõiguste 
ellu viimisele, vaid hoopis selliseid, mis annavad vabaduse võtta vastutus 
omaenese veendumuste eest. Siin on silmas peetud niisugust tegutsemise 
mõõdupuud, mis ei orienteeru aktuaalse õigusliku (või ülekohtuse) korra, 
vaid ajaüleste normide ja väärtuste järgi. Need on Baudissini järgi – tüüpi-
liselt sõjajärgsele Saksamaale – väljaarendatavad kristlusest. Oma kuju on 
need põhimõtted saanud põhiseaduses, ennekõike juba eespool tsiteeritud 
4. artiklis usu- ja südametunnistuse vabadusest.

46  Transtsendentne (ld piiridest väljuv, teispoolne, üleloomulik); kogemuse ja tunnetuse 
piire ületav. Transtsendentselt mõtleva inimese või selles kontekstis sõdurina võib tähistada 
seda, kes usub Jumala või mingi kõrgema jõu olemasolusse, tajub olemise mõistuslikkust 
jumalikus mõistuses ja usub olemise eesmärgipärasust, mis on tingitud jumalikust tahtest. 
Sellise sõduri usuline veendumus/jumalik käsk ütleb talle: „Sa ei tohi tappa.“ Baudissini 
päevil oli selliseks sõduriks kristlik sõdur, niisiis inimene, kes teab elu väärtust ja teeb kõik 
endast oleneva, et mitte valada teise inimese verd.
47  Põhjusena, miks peab vastuseisu taluma, nimetas Baudissin kõrgemat kuulekust. Vrd 
BAMA 717/46: 15.04.1952. Baudissin kirjutab endisele tankivägede kindralleitnant Adolf-
Friedrich Kuntzenile (1889–1964), kes oli aastatel 1948–1955 Hannoveri piiskop Johannes 
(Hanns) Lilje isiklik referent: „Aga me seisame ükskord alternatiivi ees: restauratsioon 
[vana] heakskiidul või meile kingitud nullpunkti parim võimalik ärakasutamine millekski 
uueks. Ma usun, et meiesugune peab kõrgemast kuulekusest ajendatuna vastuseisu esile 
kutsuma ja seda taluma – ka vastuseisu omaenese südames.“
48  Trentzsch 1957, S. 7–12: „Vanne: viimse instantsi ees“ on selle alateema peakiri. 
Hr Roseni sõnul on nimetatud teksti koostanud major dr Hans-Christian Trentzsch, kelle 
eluloo kohta on vähe andmeid. Vrd ka märkust 49.
49  Ibid.
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2. Sõduri eeskuju on frondöörid50 südametunnistuse sunnil

Sõdurid peavad suutma ülekohtule vastu seista, nagu seda tegid Baudissini 
sõbrad ja eeskujud, 20. juuli ülestõusus51 osalejad, keda Lääne-Saksamaal 
toona veel eeskujudena ei tunnustatud. Seepärast põhjendas Baudissin Innere 
Führung’i käsiraamatus oma ideid sageli eeskujulike Preisi ohvitseridega, 
nn frondööridega südametunnistuse sunnil52,53. Just nemad, need „sõnakuul-
matud“, keda sõdurid sellest hoolimata tundsid ja tunnustasid, kuulutas Bau-
dissin Bundeswehri sõdurite jaoks isikustatud eeskujudeks. Baudissin üldis-
tab sellega elitaarset seisuse-eetost – nii nagu Preisi ohvitser, kes hakkab 

50  Frondöör (pr frondeur) – fronde’ist (absolutismi vastu suunatud poliitiline liikumine 
17. sajandi Prantsusmaal) osavõtja; rahulolematu, mässumeelne.
51  Ooberst Claus Schenk Graf von Stauffenbergi ja tema mõttekaaslaste poolt 20. juulil 
1944 Hitleri vastu korraldatud atentaat oli tähtsaim sõjaväeline vastuhakk natsionaalsotsia-
lismi ajal. Nende ennastohverdavate ja südametunnistusest juhitud ohvitseride mälestuse 
austamine kuulub tänapäeval Bundeswehri kesksete traditsioonide hulka. Piduliku sõjaväe-
tõotuse andmine toimub Bundeswehris just 20. juuli mälestuspäeval. – Tõlk.
Sonthofenis pidas major Trentzsch esimestele kursuslastele loengu „Sõdur ja 20. juuli 
1944“, mis on ilmunud eraldi trükisena (1956) ning tugevalt lühendatud ja ümbertöötatud 
vormis leidnud avaldamist ka Innere Führung’i käsiraamatus (1957, S. 79–99) pealkirja 
all „20. juuli 1044. Mõtteid vastupanust“. Vrd vastuolusid Lääne-Saksa relvajõudude vande-
andmise teemal Lange 2003, S. 184–236.
52   Vrd Baudissin 1957b, S. 64jj koos arvukate näidetega. Ibid., S. 64: „Just Preisimaal 
võime selgelt eristada kaht teenistuslikku hoiakut. Ühe esindajad tunnevad end olevat seo-
tud tingimusteta kuulekusega; nad peavad oma kohuseks ohverdada riigimõistusele isegi 
sügavad kõlbelised kahtlused. Nende vastas seisavad „frondöörid südametunnistuse sunnil“, 
kelle kuulekus tunnustab kõlbelisi ja religioosseid piire.“
53  Baudissin/Dohna 2001, S. 131: 3.–4.8.1946, nr 103: „[…] ma üritan viimasel ajal kirja-
likult selgust saada meie ida-lääne-võimaluste üle […]“. Memorandum „Ost oder West? 
Gedanken zur deutsch-europäischen Schicksalsfrage“ („Ida või lääs? Mõtteid Saksa-
Euroopa saatuseküsimusest“) on Baudissini dokumentatsioonikeskuses ilma signatuurita. 
See aastast 1947 pärit tekst võib olla Baudissini varaseim säilinud kirjutis. Claus von Rosen 
on seda memorandumit esmakordselt tutvustanud ja kommenteerinud 1995. aastal (Rosen 
1995; Kutz 2004); Rosenil on plaanis koostada ka annoteeritud väljaanne. Baudissini juu-
res ilmsiks tulnud mentaliteedi kohta vt Greiner 1995. Kust Baudissin oma mõttekäiku-
deks inspiratsiooni sai, on jäänud ebaselgeks. Ilmselt on selles uurimuses viljakandvaiks 
muudetud need mõtted, millega ta puutus kokku juba Henning von Tresckowi (1901–1944; 
Wehrmachti kindralmajor, Stauffenbergi kõrval üks keskseid sõjaväelise vastupanuliikumise 
tegelasi. – Tõlk.) ümber koondunud vastupanuliikumises. Sarnased mõtted liikusid ka nn 
Kreisau ringis [kodanikualgatuse korras – aadlikud, sotsialistlike vaadetega mõtlejad ning 
protestantlikud ja katoliiklikud teoloogid – tekkinud vastupanuliikumine, mille üks rajaja 
oli kuulsast Mecklenburgi põlisaadlike ja ohvitseride suguvõsast pärit jurist Helmuth James 
Graf von Moltke. – Tõlk.], millest hiljem tõusis esile ka Eugen Gerstenmaier (1906–1986, 
luterlik teoloog ja CDU poliitik, aastail 1954–1969 Saksa parlamendi president. – Tõlk.]. Vrd 
Lipgens 1968, S. 153–155.

INNERE FÜHRUNG’I EETIKA



152 ANGELIKA DÖRFLER-DIERKEN

vastu kuninga käsule, sest ta teab paremini, mida tuleb teha, nii peab ka iga 
Bundeswehri sõdur käituma demokraatlikes tingimustes. Sõduri ideaal peab 
olema „teadlikult elav ja sisemisest vabadusest tegutsev inimene“54. „Üksnes 
sellisel [sõduril] on täisväärtus euroopalikus kogukonnas – ja nimelt  väärtus 
iseeneses!“55 Siinkohal tuleks esile tõsta väljendit „sisemisest vabadusest 
tegutsev“. Adjektiiv on suurepäraselt vastavuses Innere Führung’iga. Bau-
dissin eristab – nagu kristlikus traditsioonis ikka tavaks – sisemist välisest. 
Sisemine on kui (oma) mina kese, milles mõtted on vabad, milles Jumal valit-
seb südametunnistuse kaudu. Väline inimene on kaduv inimene, kest; sise-
mine inimene seevastu niisugune inimene, kelle jaoks on oluline, et ta peab 
oma heade tegudega kujundama maailmas ümberkäimist inimeste ja loodu-
sega. Sisemine inimene peab Innere Führung’i kaudu muutuma väliseks ini-
meseks. Ta peab end vabatahtlikult siduma sõjaväelise organisat siooniga ja 
seal nii toimima, nagu seda käsib tema südametunnistus kooskõlas õhtumaise 
traditsiooni ning väärtustega.

Uued läänesaksa sõdurid peavad oma teenistust täitma sisemiselt juhitud 
sõduritena – tänapäeval öeldaks selle kohta „sisemiselt motiveeritud ainu-
vastutavad indiviidid“ –, ja sellel teenistusel pole mingit pistmist teenimi-
sega sõjaväes varasematel sajanditel. Demokraatlik sõdur ei ole palgasõdur, 
mingi ilma tahteta alluv, kelle eest mõtleb tema ülem, vaid meeskonnatööks 
võimeline spetsialist, kes kindlakäeliselt ja oskuslikult tehnikat rakendades 
täidab oma ülesannet.

3. Sõdur kasvatab ennast võimuvahendite 
vastutustundlikuks kasutamiseks

Baudissini mõtted liiguvad ikka ja jälle sõduris peituva inimese ümber, kes on 
kergesti ahvatletav tegema kurja ja kelle peab seepärast muutma tuge vamaks, 
et ta käiks vastutustundlikult ümber talle usaldatud võimuga. Sõdur peab 
oma ülesande täitma vastutuses iseenda ja oma ligimese ees. Sellest inimese-
pildist tuleneb ka nõue institutsioonidele, et nad toetaksid indiviide vaba-
duse vastutus tundlikus kasutamises. Valik, mille iga üksik inimene teeb – kas 
vabaduse ja vastutuse või siis totalitarismi56 poolt – ei ole  ühekordne valik, 

54  Baudissin 1946, S. 39 (käsikirjaline).
55  Ibid., S. 52 (käsikirjaline).
56  Baudissin ühineb Hannah Arendti (1906–1975) sõnastatud totalitarismi mõistega, kelle 
teost „The Origins of Totalitarism“ ta soovitab ohvitseridel lugeda. Baudissin väljendab oma 
toetust Arendti käsitlusele Innere Führung’i käsiraamatus (Baudissin 1957, S. 50, märkus 1), 
nimetades seda „väga õpetlikuks raamatuks“ ja tsiteerides sellest mitmeid lauseid. Baudissini 
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mida siis üksnes pika aja jooksul saab suunata seaduslike normidega. Vaba-
dust peab igal päeval uuesti kinnitama ja totalitaarsete nõudluste eest kaitsma.

Vastavalt sellele rääkis Baudissin juba 1951. aasta detsembris Hermanns-
burgi evangeelses akadeemias, oma esimeses avalikus sõnavõtus pärast tööle 
asumist Blanki ametis, modernse sõja „omaseaduslikest, kõiki hävitavatest 
jõududest“57. Kuna vastavalt „üldisele inimlikule kogemusele […] kontrolli-
matu võim degenereerub ja muutub talumatuks“, tuleb seda piirata. Võimu 
kuritarvitamine „ei ole küll sõjaväe või sõdurite eriprobleem“, kuid seda esi-
neb kuulekusele rajatud sõjaväelises organisatsioonis teravdatud kujul58, ütleb 
Baudissin. Võimu kuritarvitamise tendentsi tuleb tõrjuda indiviidide tugevda-
misega. Indiviidid peavad oma suhte abil Jumalaga omandama immuunsuse 
võimu ahvatluste vastu. Selleks, et toetada sõdureid nende enesepeegelduses, 
kuidas nende kätte usaldatud võimuga õigesti ümber käia, tuleb sõjaväelisse 
organisatsiooni paigutada kriitiline ja enesepeegeldusega tegelev instants.

4. Sõdur paistab silma uue kuulekusega

Senistest arutlustest tulenevad kaks selget järeldust sõdurliku kuulekuse 
kohta: Bundeswehris tarvilik kuulekus peab diametraalselt erinema kuu-
lekusest varasemates armeedes. Esiteks kehtib see, et üksnes selline auto-
riteet saab kuulekust oodata, kes on seotud inimõiguste, inimväärikuse ja 
vaba dusega. Teiseks tuleneb sellest põhimõte, et autoriteetide suuniste või 
käskude (kriitiline) hindamine on kõigi riigikodanike, eriti kristlaste üles-
anne59. Baudissini uue kuulekusemõistmise puhul on iseloomulik omadus-
sõnade kasutamine. Sõjaväevormis riigikodanike osutatud kuulekus saab 
olla vabatahtlik ja sisemise nõustumisega osutatud kuulekus. Oma kirjutistes 
tähistab Baudissin seda uut kuulekust alati omadussõnadega vaba/liberaalne 

jaoks oli inspireeriv näiteks see, kuidas Arendt esitas sideme taastamist riigivormi ja inim-
liku põhikogemuse vahel. Arendt kuulutas totalitarismi tänapäeva otsustavaks ohuks, mis 
võib võtta eri kuju nii natsionalismis kui ka bolševismis. Neid süsteeme iseloomustab tõik, et 
nad muudavad indiviidi just kollektiviseerimisega üha üksildasemaks. Arendt, juudi päritolu 
saksa politoloog, ajaloofilosoof ning professor USAs, toetas individuaalselt vastutavat, vaba 
ja spontaanset tegutsemist poliitikas. – Eesti keeles vt Arendti vaadete kohta nt Iivi Masso 
artiklit „Hannah Arendt totalitarismi põhjustest ja olemusest“ (Masso 2001, lk 188–194). – 
Tõlk.
57  Baudissin 1969, S. 24f.
58  Baudissin 2006, S. 176f. Vrd SPD-positsiooni kohta Volkmann 1988.
59  Luther 1526/1983.
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(sks freiheitlich), vastutav (sks verantwortlich) või täisealine (sks mündig)60. 
Erine vuse vana kuulekusemõistega saab kergesti arusaadavaks teha tsi taadiga 
ühelt Wehrmachti luterlikult kaplanilt: „Sõdur ei kuulu enam iseendale […, 
ta] seisab käsu all […, ta] on pandud […] kollektiivi. Seda tuleb tal tee-
nida. […] Kõik tema isiklikud soovid peavad vaikima.“61 Baudissini järgi 
ei ole sõdur mingi käske täitev, iseseisvusetu, sõnakuulekas hammasrattake 
sõjaväelises masinavärgis. Selle üheselt esiletoomiseks kasutab ta vaid harva 
klassikalist militaarterminoloogiat: sõduri asendab ta spetsialistiga (seoses 
tehnika tähenduse kasvuga), kuuletumist nimetab ta koopereerumiseks/koos-
tööks, ja sõjaväelist jagu tähistab terminiga tiim/meeskond. Klassikalist mili-
taarterminit alluv/käsualune (sks Untergebene) püüab Baudissin samamoodi 
vältida nagu terminit ülemus (sks Vorgesetzte).

Ühes ettekandes, mille Baudissin pidas 9. märtsil 1954 oma kolleegidele 
Blanki ametis, ütles ta vastutuse ja kuulekuse teema kohta järgmist:

Liberaalses demokraatlikus korras ei seisa vastamisi alama ja kõrgema 
 seisuse liige, vaid võrdsete õigustega riigikodanikud, kes peavad, või veelgi 
parem, kes tahavad partneritena sisulist tööjaotust järgides täita teatud 
üles annet kollektiivi või ühiskonna hüvanguks. See eriline suhe üksteise 
vahel nõuab ülemalt teise inimese väärikuse piiramatut respekteerimist – 
eriti siis, kui alluv on ebamugav [inimene] või kui ta ei näi veel olevat küps. 
Respekt ei tähenda üksnes sallivust teise inimese usu, maailmavaate ja 
süüme kohustuse vastu, vaid tema poliitiliste, kutsealaste ja muude otsuste 
positiivset tunnusta mist, samuti selle tunnustamist, et tal on õigus seda kõike 
sõnas, kirjas või vastavate ühenduste liikmeks astumisega väljendada.62

5. Sõjaväe reformatsioon

Kuigi Baudissin otsis oma kontseptsiooni näitlikustamiseks ajaloolisi 
pidepunkte Preisi militaarajaloost, ei olnud ta mingi revisionist või restau-

60  Vrd nt Baudissin 1957a, S. 9: „rohkem Jumalale kuuletuda“; S. 12: „õige kuulekus“; 
S. 20: „vaba/liberaalne hierarhia“; S. 24: „kaasamõtlev kuulekus“; S. 37: „Ei piisa enam ka 
sõltuvast ja küsitavast kuulekusest“; S. 42: „Teenida, kuuletuda ja käskida lähtuvalt kõlbe-
lisest vastutusest ja südametunnistusele ustavaks jäädes“; „ühiste kõlbeliste mõõdupuude 
järgi [peab] kuuletuma ja käskima“; S. 45: „Absolutism teeb sõduriseisusele ülesandeks 
[…] sõjapidamise.“; S. 46: „Kaasamõtlev ja kriisidele vastupidav kuulekus“; S. 63: Ees-
kujuliku sõnakuulmatuse näide Wehrmachtis; S. 64: „Pelk funktsionaalne käsutäitmine ei 
saa kunagi olla teenimise, võitlemise ja ohverdamise mõte.“; S. 65: tsitaadid Ernst Moritz 
Arndtilt (vt nende kohta edaspidi märkust 65); S. 66j: kahe Preisi traditsiooni kõrvutamine; 
S. 70: „mõtte kalt ja usaldavalt saab kuuletuda vaid siis, kui käsu taga on tuntavad kõlbelised 
sidemed“, „alluva kohustus saadud käske mitte või muudetud kujul täita“ jne.
61  Tsiteeritud Garbe 2004 järgi.
62  BDZ 54, 9.4/4, 5: 26.04.1954, ettekanne peetud jaoskond II/planeerimine ees (09.03.1954).
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ratsiooni pooldaja63. Vastupidi: ta tähistas oma reformiettepanekud, kui ta 
need 1951. aastal esmakordselt Hermannsburgi akadeemias publikule esitas, 
teoloogi liselt ja kiriklikult väga pretensioonika märksõnaga reformatsioon64. 
On mõistetav, et see termin ei saanud kestvalt sobida uute relvajõudude ole-
muse iseloomustamiseks. Seepärast kasutas Baudissin hiljem vähem preten-
sioonikat terminit uuendamine (renovatio)65. Sellele vaatamata on kõige-
pealt kasutamist leidnud termin reformatsioon iseloomulik Innere Führung’i 
kontseptsioonile: Baudissini jaoks on tegemist militaarajaloos aset leidnud 
murranguga, mis on võrreldav kirikuajaloos toimunuga. Ühest kirikust sai 
kaks66 – nii sai ka ühest sõjaväest selle omaseaduslikkusega kaks sõjaväe-
tüüpi ja organisatsiooni. Seesama loosung, mille uus kirik oma lipule kirjutas, 
on valitud ka uue sõjaväe motoks – vabadus. Demokraatiale ja vabadusele 
häälestatud kodanike armeele, kes saavad kokku Bundeswehris, et oma vaba-
dust kaitsta, seisab vastu nende armee, kus sõdurid mõtlevad ja tegutsevad 
traditsiooniliselt. Sellele vastavalt eristab sõjaajaloolane Donald Abenheim67 
Bundeswehri ajaloos traditsioonilise pooldajaid ja reformijaid.

Tahe põhjapanevateks muutusteks ilmneb Baudissini kirjutistes kuni sõna-
varatasandini välja: ta väldib selliseid termineid nagu kuulekus, kamraadlus, 

63  Restauratsioon on ajalooliselt laetud mõiste: pärast Prantsuse revolutsiooni algas Euroo-
pas restauratsiooni aeg – mõistetud kui reparatio –, mis avaldus nii vanade kuninga- ja vürsti-
kodade taastamises kui ka religioossete uuendusliikumiste riiklikus toetamises. Vrd Blessing 
1992. Sõjajärgsetel aastatel muutus restauratsiooni etteheide taasrelvastumise  vastaste üheks 
juhtmõisteks. Baudissin tahtis oma kontseptsiooni sellest selgelt distantseerida.
64  Baudissin 2006, S. 76: „Meie ees on reformatoorne ülesanne, mis ajaloolisi erinevusi tun-
nustades hindab õigesti uut riigi- ja inimesepilti ning võtab antud juhul arvesse relvajõudude 
spetsiaalseid ülesandeid.“ Baudissin lähtub argumenteerides nullpunkti armust (Ibid., S. 27).
65  BDZ 1955, 2.4/2, 13.
66  Keskaegses Euroopas ühtsena püsinud katoliku kirik lõhenes reformatsiooni käigus kaheks 
erinevaks kiriku- ja teoloogiatraditsiooniks – rooma-katoliikluseks ja protestantismiks.
67  Vrd tema teost, mis kannab pealkirja „Bundeswehr ja traditsioon. Saksa sõduri kehtiva 
pärandi otsingud“ (Abenheim 1989). Vrd ka de Libero 2006. Selle taustal saab tõlgendada 
Baudissini tagasipöördumist Preisi militaartraditsiooni juurde katsena lõimida traditsiona-
liste uue Bundeswehriga. Vastavalt sellele ei karda Baudissin kasutada ka natsionaalsotsia-
listide poolt germaani rahvuskangelasena ülistatud Ernst Moritz Arndti seisukohti 
(1769–1860, Saksa kirjanik ja ajaloolane, kes oli poliitiliselt pühendunud sellele, et mobili-
seerida inimesi Napoleoni Saksamaa-vallutuste vastu. Oma pamflettide ja vaadete tõttu vii-
bis Arndt maapaos ja kaotas aastakümneteks oma professorikoha. – Tõlk.). Baudissin näitab 
sellega, et paljude poolt uueks sõimatud Innere Führung’i põhimõtted on faktiliselt kehtinud 
juba ammu; selline immanentse või traditsioonist tuleneva kriitika meetod on laialt levinud. 
Nn traditsioonitõend teenis näiteks reformatsioonipäevil seda eesmärki, et traditsiooniliselt 
meelestatud keiser aktsepteeriks senisest rohkem uuendusi. Heatahtlikke (traditsionaliste) 
on võimalik sel moel innovatsioonile võita.
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võitlus ja rangus/karmus. Seevastu propageerib ta termineid nagu kaitse ja 
rahu, mõistmine ja vastutus, õigus ja inimväärikus ning muidugi tolle aja 
moesõna partnerlus – seda nii kõigi auastmetega sõdurite kui ka sõdurite 
ja tsiviilisikute vahel.68 Saksa relvajõudude reformatsioon või uuendamine 
oli Baudissini arvates võimalik, sest totaalne lüüasaamine määras kindlaks 
nullpunkti, mida tuleks mõista armuna. Armu nullpunktist, mida tuleks kasu-
tada, kõneldi tol ajal ennekõike Herrmannsburgi evangeelses akadeemias69, 
kus levitati Hannoveri piiskop Hanns Lilje (1899–1977)70 mõtet: „Just meie 
siin, Saksamaal, vajame sõnumit, et on olemas võimalus uueks alguseks.71“

Lõpetuseks: mis kasu on Innere Führung’i kontseptsioonist?

Sellele küsimusele on lühike vastus: Innere Führung’i abil luuakse ülekaal 
maailmavaadete sõjas. See on Baudissini mõtlemise üllatav tuum: sõda on 
tema arvates vaimne sündmus; sõda tuleneb lahknevatest maailmavaadetest. 
Maailmavaadete võitluses võidab see riik või riikide ühendus, kellel on parem 
maailmavaade. See saab olema läänelik maailmavaade, on Baudissin veen-
dunud. Selles mõttekäigus üllatab esmalt see, et Baudissin ei panusta relvade 
võidujooksule ega tehnika üleolekule, vaid konflikti vaimsele dimensioonile. 
Ei võida mitte tugevam, vaid hoopis targem. Baudissin on sellega kirjeldanud 
oma kaasaega ja see on saanud viimastel aastakümnetel toimunud arengus 
muljetavaldava kinnituse. Võib-olla kehtib tema arusaam ka uute konf liktide 
puhul: maailmavaadete sõjas suudavad püsima jääda vaid sellised relvajõud, 
„mis – kooskõlas oma riigi demokraatliku  põhikorraga – ise  koosnevad 

68  Vrd Dörfler-Dierken 2005, S. 35. Baudissin võis saada olulisi impulsse oma sõjaväe-
organisatsioonis toimiva partnerluse termini jaoks evangeelsetes akadeemiates toimu-
nud dis kussioonidest ja oma koostööst Villigsti evangeelses sotsiaalkeskuses Klaus von 
 Bismarkiga (1912–1997, Saksa teleajakirjanik ja Saksa avalik-õiguslike telekanalite WDR 
ja ARD juht, kes alustas pärast sõda ka aktiivset osalemist evangeelse kiriku elus: korraldas 
kirikupäevi, organiseeris eri tasandil kohtumisi ja oli aastatel 1950–1995 Saksa evangeelse 
kirikupäeva presiidiumi liige ja aastatel 1977–1979 ka selle president; aastatel 1977–1989 
Goethe instituudi president . – Tõlk.) 
69  Vrd Baudissin 1969, S. 23; vrd ka Dörfler–Dierken 2005, S. 83, märkus 147.
70  Uuem uurimine näeb Liljet märksa kriitilisemas valguses, sest ta on avaldanud toetust 
natsikurjategijatele ega ole üle võtnud neid kohustusi, mis sisalduvad Stuttgarti süütunnis-
tuses, mille allakirjutajate hulka ta ise kuulus. Vrd Wunderlich 2002; Perels 2002. Vrd ka 
Baudissini ja Lilje kirjavahetust: BAMA 717/72. Lilje tähenduse kohta sõjajärgsel ajal vt 
Uden 1998a; 1998b; Schad 2002.
71  Lilje 1951, S. 17. Sarnaselt on väljendunud piiskop Lilje ka Hanke 1999, S. 71, märkus 
249, järgi. 
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vabadest riigikodanikest.72“ Sõjaväelise organisatsiooni demokrati seerimine 
ja humaniseerimine on hädavajalik, sest relvajõudude tuginemine vana-
euroopalikele-kristlikele põhiväärtustele, nagu rahu, vabadus ja vastutus, 
loob sõjalise ülekaalu. Tugev on üksnes see sõdur, kes töötab sõjaväelises 
organisatsioonis kooskõlas iseenda ja oma ühiskonnaga. Kui see sünnib – nii 
kõlab Baudissini tees –, siis suudab vaba armee võita mittevaba armee, siis 
suudab vabaduse poliitiline süsteem jagu saada mittevabast poliiti lisest süs-
teemist. Seepärast peab Baudissini järgi sõjaväelises organisatsioonis eden-
dama „tahet saada vabaks ja olla vaba“.

Baudissini vabadusemõiste ei ole üksnes poliitilise suunitlusega, üksnes 
n-ö antibolševistlik73, vaid sellel on ka kaugeleulatuv religioosne sisu. Vaba 
on tema arvates just Jumala poolt vabastatud inimene, kes on endas ise suut-
nud võita kalduvuse totalitaarsusele. Üksnes see inimene on suuteline oma 
vabadust realiseerima ka vastutuses kaasinimeste eest. Iga inimene kannab 
Baudissini arvates endas „totalitaarseid tendentse“, „inimeses on alati kaks 
kalduvust“:

[E]simene püüdleb vabaduse poole riskidest hoolimata talle pakutud võima-
luse pärast, ja teine kardab riski ning eelistab kindlat teed, isegi kui sel-
lega on seotud teatud määral vabaduse kaotamine. Kui sellest endale aru 
antakse, et me oleme nii üksikisikuna kui ka rahvana alati selle kahe kaldu-
vuse konfliktis, siis ei ole tegelikult mingi küsimus, et me võime teha midagi, 
et üht või teist püüdlust toetada. Me võime kasvatusega tugevdada kalduvust 
end allutada, vabaduse puudumisega leppida, ja me võime teisest küljest 
edendada ja arendada tahet saada vabaks ja olla vaba. Sealjuures ei tohi 
siiski jätta kahe silma vahele, et vabaduse ja vabaks olemise tahte juurde 
kuuluvad kaks põhieeldust: esiteks avaliku elu põhistruktuur, millega on 
vabaduse võimalus ja risk asetatud enamvähem talutavasse suhtesse. Ja tei-
seks eeldab vabadus alati inimesi, kes saavad ja tahavad vabad olla. Kui 
nüüd seda kalduvust saada vabaks ja olla vaba saab arendada kasvatusega, 
siis tõstatub järgmine küsimus: kas see tahtmine olla vaba saab või koguni 
peab olema modernsete relvajõudude kasvatustöö eesmärk?74

72  Baudissin 2006, S. 67.
73  Antitotalitaarne selle antikommunistlikus tähenduses oli läänesaksa ühiskonna põhivool 
Konrad Adenaueri ajal. Dubiel (1999, S. 75) on tähistanud antitotalitarismi „viiekümnendate 
aastate asendusidentiteedina“. Brockhaus 2005 on kirjeldanud, kuidas ja miks sai see mõiste 
toimida ühenduslülina nii natsionaalsotsialismi-aegsete märtrite või usutunnistajate kui ka 
CDU-valijate ja poolehoidjate lõimimisel. Vtd ka eelpool märkust 19 Arendti kohta.
74  BDZ 1956, 5.4/4, 46.
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On selge, kuidas kõlab vastus sellele küsimusele Baudissini mõttes. Bundes-
wehr pidi saama just selliseks vabadust edendavaks ja arendavaks organisat-
siooniks.

Nüüd avaneb meie ees ka kontseptsiooni teine põhituum: maailmavaadete 
võitluses ei ole peamine saavutada teise maailmavaate pooldajate üle sõjalist 
võitu, tähtis ei ole vastase sõjaline lüüasaamine. Pigem on siin olulisel kohal 
veendumused, inimeste vaimne võitmine ja lõimimine. Tollane Lääne-Saksa-
maa president Gustav Heinemann (1899–1976)75, aktiivne luterlane nagu ka 
Baudissin ja tema kaasvõitleja viiekümnendatel aastatel evangeelsetes aka-
deemiates korraldatud konverentsidel, väljendas 1969. aastal uut arusaama 
võitlusest ja võidust järgmiste sõnadega:

Kõige tõsisem asi pole mitte sõda, milles mees peab ennast õigustama, nagu 
minu põlvkond keisririigi ajal koolipingis õppis, vaid kõige tõsisem asi on 
rahu, milles me kõik peame ennast õigustama.76

See, kellel on vaimne ülekaal, leiab ka teid, kuidas rahu kindlustada.

Kirjandus

Abenheim, D. 1989. Bundeswehr und Tradition. Die Suche nach dem gültigen Erbe 
des deutschen Soldaten. [Beiträge zur Militärgeschichte 27]. München.

Althaus, P. 1956. Mensch und Menschlichkeit. Eine Vortragsreise. Stuttgart.
Arendt, H. 1955. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (The Origins of 

Totalitarism, 1951, autori poolt saksa keelde tõlgitud ja parandatud väljaanne). 
Frankfurt am Main.

Bald, D. 1995. Graf Baudissin und die Reform des deutschen Militärs. – Linnekamp, 
H.; Lutz, D. (Hg.). 1995. Innere Führung. Zum Gedenken an W. Graf von 
Baudissin (= Beiträge des Symposiums „Wirken und Wirkung von W. Graf von 
Baudissin“). [Demokratie, Sicherheit, Frieden 94], Baden-Baden, S. 19–53.

Bald, D. 1997. Wegbereiter der Militärreform in den fünfziger Jahren: W. Graf 
von Baudissin und G. Will. – Bald, D.; Prüfert, A. (Hg.) 1997. Vom Krieg 

75  Schütz 1993; Koch 1972, S. 182–193. – Dr. rer. pol. ja dr. iur. Gustav Heinemann kuulus 
sõja ajal tunnistuskiriku ridadesse ning oli pärast sõda aastakümneid Saksa evangeelsete 
kirikute nõukogu liige ja ning mõnda aega ka ülesaksamaalise sinodi eesistuja. Sõjajärgsetel 
aastatel täitis Heinemann nii sise- kui ka justiitsministri ülesandeid. Aastatel 1969–1974 oli 
ta Lääne-Saksamaa president. Oma tähtsaimaks ülesandeks pidas sakslaste truualamlikkuse 
ületamist ja sakslaste kasvatamist täisealisteks inimesteks, keda iseloomustab tegutsemine 
ja käitumine kodanikena ja kes ennast aktiivselt panustavad demokraatia, õigusriikluse ja 
sotsiaalse õigluse edendamisse. – Tõlk. 
76  Schubert 1969, S. 7. 



159

zur Militärreform. Zur Debatte um Leitbilder in Bundeswehr und Nationaler 
Volksarmee. [Militär und Sozialwissenschaften 20], Baden-Baden, S. 57–74.

Bald, D. 2005. Die Bundeswehr. Eine kritische Geschichte 1955–2005. München.
Bald, D.; Prüfert, A. (Hg.) 1997. Vom Krieg zur Militärreform. Zur Debatte 

um Leitbilder in Bundeswehr und Nationaler Volksarmee. [Militär und 
Sozialwissenschaften 20], Baden-Baden.

BAMA = Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br. 717/46.
BAMA = Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br. 717/72.
Baudissin, W. Graf von 1957a. Situation und Leitbild: Staatsbürger in Uniform. – 

Handbuch Innere Führung 1957. Bundesmisnisterium der Verteidigung, S. 15–46.
Baudissin, W. Graf von 1957b. Soldatische Tradition in der Gegenwart. – Handbuch 

Innere Führung 1957. Bundesmisnisterium der Verteidigung , S. 47–78.
Baudissin, W. Graf von 1969. Soldat für den Frieden. Entwürfe für eine zeitgemäße 

Bundeswehr. Hg. von P. von Schubert. München.
Baudissin, W. Graf von 1982a. Nie wieder Sieg! Programmatische Schriften 1951–

1981. Hg. von C. Bührle u. C. von Rosen. München.
Baudissin, W. Graf von 1982b. Bibliographie. – Ibid. 1982a, S. 272–312.
Baudissin, W. Graf von 1984. Als aus Neustadt Wejherowo wurde ... – Pörtner, R. 

(Hg.) 1984. Mein Elternhaus. Ein deutsches Familienalbum. Düsseldorf et al., 
S. 69–78.

Baudissin, W. Graf von; Gräfin zu Dohna-Schlodien, D. 2001. ... als wären wir 
nie getrennt gewesen. Briefe 1941–1947. Hg. von E. Knoke. Bonn.

Baudissin, W. Graf von 2006. Als Mensch hinter den Waffen. Hg. von A. Dörfler-
Dierken. Göttingen.

BDZ = Baudissin Dokumentation Zentrum, Führungsakademie der Bundeswehr 54, 
9.4/4, 5: 26. April 1954. Ettekanne Abteilung II/Planung koosseisu ees (ette kan-
tud 9.3.1954).

BDZ 55, 2.4/2: 9.–14. jaanuar 1955. Ettekanne „Reform oder Restauration“.
BDZ 56, 5.4/4: 18.–23. veebruar 1956. Ettekanne „Freiheit als Verpflichtung“.
Beese, D. 1995. Seelsorger in Uniform. Evangelische Militärseelsorge im Zweiten 

Weltkrieg. Aufgabe – Leitung – Predigt. Hannover.
Blank, Th. 1956. Aufgabe und Verantwortung. Eine Auswahl von Reden. Bad 

Godesberg.
Blessing, W. K. 1992 Art. Restauration. – EKL = Evangelisches Kirchenlexikon (3. 

Auflage), Bd. 3, S. 1637–1641.
Böhm, A. 1987. Zur Biographie. Hermann Kunst. – Kunst, H. 1987. Credo 

Ecclesiam. Vorträge und Aufsätze. 1953 bis 1986. Hg. von K. Aland. Bielefeld, 
S. 213–244.

Böhm, U.-P.; Hank, P. 2004. Die Idee vom Bürgersoldaten. Historisches Vorbild für 
den Staatsbürger in Uniform. – Informationen für die Truppe, IFDT, Zeitschrift 
für Innere Führung, Nr. 3, S. 67–72.

Bredow, W. von 2000. Demokratie und Streitkräfte. Militär, Staat und Gesellschaft 
in der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden.

Brockhausen, M. 2005. „Geboren im Widerstand“: Zur Erinnerung an den 
Nationalsozialismus in der CDU 1950–1990. – Holzem, A.; Holzapfel, Ch. 
(Hg.) 2005. Zwischen Kriegs- und Diktaturerfahrung. Katholizismus und 

INNERE FÜHRUNG’I EETIKA



160 ANGELIKA DÖRFLER-DIERKEN

Protestantismus in der Nachkriegszeit. [Konfession und Gesellschaft 34], 
Stuttgart, S. 203–234.

Brüske, M. 2003. Was ist Innere Führung? Eine Entfaltung ihres Begriffs anhand 
programmatischer Texte Wolf Graf von Baudissins. – Militärseelsorge. Doku-
mentation 41, S. 175–224.

Buhlmann, Th. 2005. Bevölkerungsumfrage 2005. Repräsentative Befragung 
zum sicherheits- und verteidigungspolitischen Meinungsbild in Deutschland. 
Strausberg: Sozialwissenschaftliches Institut.

Doehring, J. 1977. Der Anfang und die Anfänge. – Storck, H. (Hg.) 1977. Mut 
zur Verständigung. Fünfundzwanzig Jahre Evangelische Akademie in Loccum. 
Göttingen, S. 11–45.

Dörfler-Dierken, A. 2005. Ethische Fundamente der Inneren Führung. 
Baudissins Leitgedanken: Gewissensgeleitetes Individuum – Verantwortlicher 
Gehorsam – Konflikt- und friedensfähige Mitmenschlichkeit. [Berichte des 
Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr 77], Strausberg.

Dörfler-Dierken, A. 2006a. Zu dieser Quellensammlung. – Baudissin, W. Graf von 
2006. Als Mensch hinter den Waffen. Hg. von A. Dörfler-Dierken. Göttingen, 
S. 21–53.

Dörfler-Dierken, A. 2006b. Die Konzeption der Inneren Führung und das Luthertum 
im Nachkriegsdeutschland. – Schweitzer, F. (Hg.) 2006. Religion, Politik und 
Gewalt. Kongressband des XII. Europäischen Kongresses für Theologie 18.–
22. September 2005 in Berlin. [Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen 
Gesellschaft für Theologie 29). Gütersloh, S. 587–625.

Dubiel, H. 1999. Niemand ist frei von der Geschichte. Die nationalsozialistische 
Herrschaft in den Debatten des Deutschen Bundestages. München.

Ebeling, K., Seiffert, A., Senger, R. 2003. Ethische Fundamente der Inneren 
Führung. [SOWI-Arbeitspapier 132]. Strausberg: Sozialwissenschaftliches 
Institut der Bundeswehr.

Elßner, T. R. 2005. Innere Führung und Transformation der Bundeswehr. 
Anmerkungen zu 50 Jahren Innere Führung in der Bundeswehr. – S + F, 
Sicherheit und Frieden 23, S. 190–196.

Evangelische Akademie Baden (Hg.) 2003. Friedensmacht Europa? 
Friedensethische Ansätze aus kirchlicher Sicht. [Herrenalber Protokolle 115]. 
Karlsruhe.

EZA = Evangelisches Zentralarchiv Berlin 742/325.
Fischer, M. (Hg.) 1995. Fünfzig Jahre Evangelische Akademie Bad Boll. Aufbruch 

zum Dialog. Auf dem Weg zu einer Kultur des Gesprächs. Stuttgart.
Frieling, R. 2003. Friedensmacht Kirche? Beiträge der Kirchen zu Frieden 

und Versöhnung in Europa. – Evangelische Akademie Baden (Hg.) 2003. 
Friedensmacht Europa? Friedensethische Ansätze aus kirchlicher Sicht. 
[Herrenalber Protokolle 115]. Karlsruhe, S. 24–41.

Garbe, D. 1993. Äußerliche Abkehr, Erinnerungsverweigerung und „Ver-
gangenheitsbewältigung“: Der Umgang mit dem Nationalsozialismus in der frü-
hen Bundesrepublik. – Schildt, A.; Sywottek, A. (Hg.) 1993. Modernisierung im 
Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre. [Forschungsinstitut 



161

der Friedrich-Ebert-Stiftung, Reihe: Politik- und Gesellschaftsgeschichte 33]. 
Bonn, S. 693–716.

Garbe, I. 2004. Theologe zwischen den Weltkriegen. Hermann Wolfgang Beyer 
(1898–1942). Zwischen den Zeiten – Konservative Revolution – Wehr mach-
tseelsorge. Frankfurt am Main.

Greiner, Ch. 1995. Die militärstrategische Lage Westeuropas und Westdeutschlands 
aus der Sicht westdeutscher Militärs 1945–1949. – Knipping, F.; Müller, K.-J. 
(Hg.) 1995. Aus der Ohnmacht zur Bündnismacht. Das Machtproblem in der 
Bundesrepublik Deutschland 1945–1960. Paderborn et al., S. 155–168.

Greschat, M.; Krumwiede, H.-W. (Hg.) 1999. Das Zeitalter der Weltkriege 
und Revolutionen. [Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen. 5. Aufl.]. 
Gütersloh.

Grosse, H. et al. (Hg.) 2002. Neubeginn nach der NS-Herrschaft? Die hannoversche 
Landeskirche nach 1945. Hannover.

Grunenberg, A. (Hg.) 2003. Totale Herrschaft und republikanische Demokratie. 
Fünfzig Jahre nach The Origins of Totalitarism. [Hanna-Arendt-Studien 1]. 
Frankfurt am Main et al.

Handbuch Innere Führung. Hilfen zur Klärung der Begriffe 1957. Bundes-
ministerium für Verteidigung, Führungsstab der Bundeswehr-B (Hg.), Bonn.

Hanke, Ch. 1999. Die Deutschlandpolitik der Evangelischen Kirche von 
1945 bis 1990. Eine politikwissenschaftliche Untersuchung unter beson-
derer Berücksichtigung des kirchlichen Demokratie-, Gesellschafts- und 
Staatsverständnisses. [Schriftenreihe der Gesellschaft für Deutschlandforschung 
68], Berlin.

Härle, W. 2000. Gewissen. IV. Dogmatisch und ethisch. – RGG = Religion in 
Geschichte und Gegenwart, 4. Aufl., Bd. 3, S. 902–906.

Hauschild, W.-D. 2001. Nachruf auf Hermann Kunst (1907–1999). – Mitteilungen 
der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Zeitgeschichte 19 (2001), S. 69–72.

Hauschild, W.-D. (Hg.) 1998. Profile des Luthertums. Biographien zum 20. 
Jahrhundert. Gütersloh.

Holzem, A.; Holzapfel, Ch. (Hg.) 2005. Zwischen Kriegs- und Diktaturerfahrung. 
Katholizismus und Protestantismus in der Nachkriegszeit. [Konfession und 
Gesellschaft 34], Stuttgart.

Huber, W. 1973. Kirche und Öffentlichkeit. [Forschungen und Berichte der 
Evangelischen Studiengemeinschaft 28], Stuttgart. Zgl. Habilitationsschrift, 
Universität Heidelberg.

Huber, W.; Reuter, H.-R. 1990. Friedensethik. Berlin.
Jacobsen, H.-A. 1956. Dokumente zur Vorgeschichte des Westfeldzugs. Göttingen. 
Klän, W. 1998. Reinold von Thadden-Trieglaff. – Hauschild, W.-D. (Hg.) 1998. 

Profile des Luthertums. Biographien zum 20. Jahrhundert. Gütersloh, S. 691–700.
Klein, M. 2005. Westdeutscher Protestantismus und politische Parteien. Anti-

Parteien-Men talität und parteipolitisches Engagement von 1945 bis 1963. 
[Beiträge zur historischen Theologie 129], Tübingen.

Knipping, F.; Müller, K.-J. (Hg.) 1995. Aus der Ohnmacht zur Bündnismacht. Das 
Machtproblem in der Bundesrepublik Deutschland 1945–1960. Paderborn et al.

INNERE FÜHRUNG’I EETIKA



162 ANGELIKA DÖRFLER-DIERKEN

Knoke, E. 2001. Zur Herausgabe der Briefe. Einführung. – Baudissin, W. Graf von; 
Gräfin zu Dohna-Schlodien, D. 2001. ... als wären wir nie getrennt gewesen. 
Briefe 1941–1947. Hg. von E. Knoke. Bonn, S. 9–40, 285–287.

Koch, D. 1972. Heinemann und die Deutschlandfrage. 2. Aufl., München.
Kortzfleisch, S. von 1999. Der Kirchentag in Zeit und Welt: Das Abenteuer ist noch 

nicht zu Ende. – Runge, R.; Käßmann, M. (Hg.) 1999. Kirche in Bewegung. 50 
Jahre Deutscher Evangelischer Kirchentag. Gütersloh, S. 15–26.

Kreß, H. 2006. Gewissen. – Evangelisches Staatslexikon. Hg. von W. Heun et al. 
Stuttgart, S. 822–826.

Krüger, D. 1993. Das Amt Blank. Die schwierige Gründung des Bundesministeriums 
für Verteidigung. Freiburg i. Br.

Kunst, H. 1987. Credo Ecclesiam. Vorträge und Aufsätze. 1953 bis 1986. Hg. von 
K. Aland. Bielefeld.

Kutz, M. 2004. Aus den Katastrophen der Geschichte lernen. Über den historischen 
Ort der Konzeption Baudissins. – Kutz, M. (Hg.) 2004. Gesellschaft, Militär, 
Krieg und Frieden im Denken von W. Graf von Baudissin. [Forum Innere 
Führung 23]. Baden-Baden, S. 13–24. 

Kutz, M. (Hg.) 2004. Gesellschaft, Militär, Krieg und Frieden im Denken von 
W. Graf von Baudissin. [Forum Innere Führung 23]. Baden-Baden. 

Lächele, R.; Thierfelder, J. (Hg.) 1995. Das evangelische Württemberg zwischen 
Weltkrieg und Wiederaufbau. Stuttgart.

Lange, S. 2003. Der Fahneneid. Die Geschichte der Schwurverpflichtung im deut-
schen Militär. [Schriftenreihe des Wissenschaftlichen Forums für Internationale 
Sicherheit e. V. WIFIS 19] Bremen.

Lilje, H. 1951. Kirche und Politik. Nürnberg.
Lilje, H. 1973. Memorabilia. Schwerpunkte eines Lebens. Nürnberg.
Linnenkamp, H.; Lutz, D. (Hg.) 1995. Innere Führung. Zum Gedenken an W. Graf 

von Baudissin (= Beiträge des Symposiums „Wirken und Wirkung von W. Graf 
von Baudissin“). [Demokratie, Sicherheit, Frieden 94]. Baden-Baden.

Lipgens, W. (Hg.) 1968. Europa-Föderationspläne der Widerstandsbewegungen 
1940–1945. München.

Lorenz, F. 1985. Die Reisen und Leiden des Reinold von Thadden-Trieglaff. Eine 
Chronik der Jahre 1945–1950. Fulda.

Luther, M. (1526/1983). Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können 
(1526). – Luther deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die 
Gegenwart. Hg. von Kurt Aland, 3. Aufl. (M. Luther, Der Christ in der Welt, 
Bd. 7). Göttingen, S. 52–86.

Lutz, D. 1995. Graf Baudissin – Reformer, Wissenschaftler, Hochschullehrer. – 
Linnenkamp, H.; Lutz, D. (Hg.) 1995. Innere Führung. Zum Gedenken an 
W. Graf von Baudissin (= Beiträge des Symposiums „Wirken und Wirkung von 
W. Graf von Baudissin“). [Demokratie, Sicherheit, Frieden 94]. Baden-Baden, 
S. 11–18. 

Mager, U. 2006. Gewissensfreiheit. – Evangelisches Staatslexikon. Hg. von W. Heun 
et al. Stuttgart, S. 828–834.

Masso, I. 2001. Hannah Arendt totalitarismi põhjustest ja olemusest. – Vikerkaar, 
nr 8/9, lk 188–194.



163

Mehlhausen, J.; Siegele-Wenschkewitz, L. (Hg.) 2000. Zwei Staaten – zwei 
Kirchen? Evangelische Kirche im geteilten Deutschland. Ergebnisse und 
Tendenzen der Forschung. Leipzig.

Nerger, U. 1994/95. W. Graf von Baudissin – Eine biographische Skizze. – 
Jahresschrift der Führungsakademie der Bundeswehr, S. 9–45.

Nösser, Ch. 1995. Das Engagement der Evangelischen Akademie Bad Boll in der 
Frage der westdeutschen Wiederbewaffnung. – Lächele, R.; Thierfelder, J. (Hg.) 
1995. Das evangelische Württemberg zwischen Weltkrieg und Wiederaufbau. 
Stuttgart, S. 171–194. 

Opitz, E. (Hg.) 1998. G. von Scharnhorst. Vom Wesen und Wirken der preußischen 
Heeresreform. [Schriftenreihe des Wissenschaftlichen Forums für Internationale 
Sicherheit e.V. WIFIS 12]. Bremen.

Oppelland, T. 2000. „Politik aus christlicher Verantwortung“. Der Evangelische 
Arbeitskreis der CDU/CSU in der Ära Adenauer. – Sauer, Th. 1999. 
Westorientierung im deutschen Protestantismus? Vorstellung und Tätigkeit des 
Kronberger Kreises. [Ordnungssysteme. Studien zur Ideengeschichte der Neuzeit 
2]. München, S. 55–64. 

Paul, W. 1983. Das Potsdamer Infanterie-Regiment 9. 1918–1945. Preußische 
Tradition in Krieg und Frieden. Textband. Osnabrück. 

Pausch, E. M. 2001. Brauchen wir eine neue Friedensethik? Der Kosovo-Krieg 
und seine Auswirkung auf die friedensethische Diskussion in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD). – Zeitschrift für Evangelische Ethik, 45. Jg., 
S. 17–28.

Pausch, E. M. 2003. Frieden in Europa, Frieden in der Welt. Friedensethische 
Einsichten reformatorischer Theologie und Kirche. – Evangelische Akademie 
Baden (Hg.) 2003. Friedensmacht Europa? Friedensethische Ansätze aus kirch-
licher Sicht. [Herrenalber Protokolle 115]. Karlsruhe, S. 7–23.

Perels, J. 2002. Theologie und Politik bei Hanns Lilje nach 1945. – Grosse, H. et al. 
(Hg.) 2002. Neubeginn nach der NS-Herrschaft? Die hannoversche Landeskirche 
nach 1945. Hannover, S. 235–257.

Pfaff-Urteil (BVerwG 2 WD 12.04 vom 21. Juni 2005).
Plagge, W. 2006. Judenretter in Uniform. – Informationen für die Truppe IFDT 

2006/2, S. 59–65.
Pörtner, R. (Hg.) 1984. Mein Elternhaus. Ein deutsches Familienalbum. Düsseldorf 

et al.
Projektgruppe „Sozialwissenschaftliche Begleitung von Auslandseinsätzen“ 

2004. Soldatisches Selbstverständnis im 7. und 8. Einsatzkontingent SFOR. 
Ergebnisbericht. Strausberg: Sozialwissenschaftliches Institut (käsikirjaline 
eksperthinnang).

Reeb, H.-J.; Többicke, P. 2003. Lexikon Innere Führung. 2. Aufl., Regensburg et al.
Reeb, H.-J.; Többicke, P. 2003a. Art. Bundeswehr. – Ibid. 2003, S. 64f.
Reeb, H.-J.; Többicke, P. 2003b. Art. Staatsbürger in Uniform. – Ibid. 2003, S. 226f.
Reeb, H.-J.; Többicke, P. 2003c. Art. Inneres Gefüge. – Ibid. 2003, S. 145.
Reeb, H.-J.; Többicke, P. 2003d. Art. Innere Führung. – Ibid. 2003. Lexikon Innere 

Führung, S. 312–320. 

INNERE FÜHRUNG’I EETIKA



164 ANGELIKA DÖRFLER-DIERKEN

Rendtorff, T. 2000. Zwei Staaten – zwei Kirchen? Der Protestantismus in der 
deutschen Geschichte 1949–1989. – Mehlhausen, J.; Siegele-Wenschkewitz, 
L. (Hg.) 2000. Zwei Staaten – zwei Kirchen? Evangelische Kirche im geteilten 
Deutschland. Ergebnisse und Tendenzen der Forschung. Leipzig, S. 11–45.

Rosen, C. von 1982. W. Graf von Baudissin zum 75. Geburtstag. – Baudissin, W. 
Graf von 1982a. Nie wieder Sieg! Programmatische Schriften 1951–1981. Hg. 
von C. Bührle u. C. von Rosen. München, S. 7–39. 

Rosen, C. von 1994. Geistige Grundlagen in Werk und Wirkung von Wolf Graf 
von Bau dissin. – Jahresschrift der Führungsakademie der Bundeswehr 1994/95, 
S. 49–60.

Rosen, C. von 1995. Ost oder West – Gedanken zur deutsch-europäischen 
Schicksalsfrage. –  Linnenkamp, H.; Lutz, D. (Hg.) 1995. Innere Führung. Zum 
Gedenken an W. Graf von Baudissin (= Beiträge des Symposiums „Wirken und 
Wirkung von W. Graf von Baudissin“). [Demokratie, Sicherheit, Frieden 94]. 
Baden-Baden, S. 109–119.

Rosen, C. von 2004. Frieden und Widerstand. Geistige und sittliche Gründe in 
Baudissins Konzeption Innere Führung. – Kutz, M. (Hg.) 2004. Gesellschaft, 
Militär, Krieg und Frieden im Denken von W. Graf von Baudissin. [Forum Innere 
Führung 23]. Baden-Baden, S. 25–44.

Rosen, C. von 2016. Sõdimisvõimelise sõduri tähendusest Wolf Graf von Baudissini 
järgi. – Sõjateadlane. Estonian Journal of Military Studies. Vol. 1. Tartu: Eesti 
Üli koolide Kirjastus, lk 216–235. 

Rümmer, H. O. (Hg.) 1984. Innere Führung im Meinungsstreit. Beiträge zu ihrer 
Fortentwicklung in der Bundeswehr. 2. Aufl. Großhesselohe.

Rümmer, H. O. 1984. Einleitung: Die Konzeption der Inneren Führung. Einführende 
Bemerkungen. – Rümmer, H. O. (Hg.) 1984. Innere Führung im Meinungsstreit. 
Beiträge zu ihrer Fortentwicklung in der Bundeswehr. 2. Aufl. Großhesselohe, 
S. 7–20.

Runge, R.; Käßmann, M. (Hg.) 1999. Kirche in Bewegung. 50 Jahre Deutscher 
Evangelischer Kirchentag. Gütersloh.

Sauer, Th. 1999. Westorientierung im deutschen Protestantismus? Vorstellung und 
Tätigkeit des Kronberger Kreises. [Ordnungssysteme. Studien zur Ide enge-
schichte der Neuzeit 2]. München.

Sauer, Th. (Hg.) 2000. Katholiken und Protestanten in den Aufbaujahren der 
Bundesrepublik. KoGe 21. Stuttgart et al.

Saumets, A. 2007. Adenaueri saladus ja Bundeswehri sünnitund kloostrimüüride 
varjus. – KVÜÕA toimetised, nr 8. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, lk 166–230.

Saumets, A. 2013. Sõjast ja sõdimisest Martin Lutheri teoloogilistes tekstides: 
mõtteid „Sõjameeste kirja“ tekkeloost ja sõnumist. – KVÜÕA toimetised, nr 17. 
Tartu, lk 280–333.

Schad, S. 2002. Das Geschichtsbild des „Sonntagsblattes“. Die publizistische 
Rezeption des Nationalsozialismus und seiner Folgen in den Jahren 1948 bis 
1953. – Grosse, H. et al. (Hg.) 2002. Neubeginn nach der NS-Herrschaft? Die 
hannoversche Landeskirche nach 1945. Hannover, S. 169–186.



165

Schildt, A.; Sywottek, A. (Hg.) 1993. Modernisierung im Wiederaufbau. Die west-
deutsche Gesellschaft der 50er Jahre. [Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Reihe: Politik- und Gesellschaftsgeschichte 33]. Bonn.

Schubert, P. von 1969. Einführung. – Baudissin, W. Graf von 1969. Soldat für den 
Frieden. Entwürfe für eine zeitgemäße Bundeswehr. Hg. von P. von Schubert. 
München, S. 7–19, 319–321. 

Schütz, U. 1993. Gustav Heinemann und das Problem des Friedens im 
Nachkriegsdeutschland. [agenda frieden 4]. Münster.

Schweitzer, F. (Hg.) 2006. Religion, Politik und Gewalt. Kongressband des XII. 
Europäischen Kongresses für Theologie 18.–22. September 2005 in Berlin. 
[Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 29]. 
Gütersloh.

Sokol, B. 1997. Vom Staatsbürger zum Weltbürger in Uniform. Friedenskonzepte 
Wolf Graf von Baudissins und deren aktuelle Relevanz. Dissertation. Helmut-
Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg.

Sternberger, D. et al. (Mitarb.) 1968. Aus dem Wörterbuch des Unmenschen. 
3. Aufl. (Erstaufl. 1957). Hamburg et al.

Storck, H. (Hg.) 1977. Mut zur Verständigung. Fünfundzwanzig Jahre Evangelische 
Akademie in Loccum. Göttingen.

Thielicke, H. 1947. Kirche und Öffentlichkeit. Tübingen. 
Thielicke, H. 1958. Mensch zwischen Konstruktionen. München.
Thielicke, H. 1963. Von der Freiheit, ein Mensch zu sein. Tübingen.
Thielicke, H. 1976. Mensch sein – Mensch werden. Entwurf einer christlichen 

Anthropologie. München u. a.
Thoß, B.; Volkmann, H.-E. 1988. Zwischen Kaltem Krieg und Entspannung. 

Sicherheits- und Deutschlandpolitik der Bundesrepublik im Mächtesystem der 
Jahre 1953–1956. [Militärgeschichte seit 1945 9]. Boppard am Rhein.

Treidel, R. J. 1995. Die Diskussion um die Mitbestimmungsgesetzgebung in 
Württemberg-Baden und die Evangelische Akademie Bad Boll. – Lächele, R.; 
Thierfelder, J. (Hg.) 1995. Das evangelische Württemberg zwischen Weltkrieg 
und Wiederaufbau. Stuttgart, S. 154–170.

Treidel, R. J. 2003. Evangelische Kultur und Politik im Nachkriegsdeutschland. 
Gesellschaftspolitisches Engagement in kirchlicher Öffentlichkeitsverantwortung. 
[Konfession und Gesellschaft 22]. Stuttgart.

Trentzsch, H.-Chr. 1956. Der Soldat und der 20. Juli 1944. Darmstadt.
Trentzsch, H.-Chr. 1957. Der 20. Juli 1944: Gedanken zum Widerstand. – Handbuch 

Innere Führung. Hilfen zur Klärung der Begriffe 1957. Bundesministerium für 
Verteidigung, Führungsstab der Bundeswehr-B (Hg.), Bonn, S. 79–88. 

Uden, R. 1998a. H. Lilje als Publizist. Eine Studie zum Neubeginn der christlichen 
Publizistik. [Studien zur christlichen Publizistik 1]. Erlangen.

Uden, R. 1998b. H. Lilje. Bischof der Öffentlichkeit. Hannover.
Vogel, J. 1978. Kirche und Wiederbewaffnung. Die Haltung der evangelischen Kirche 

in den Auseinandersetzungen um die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik 
1949–1956. Göttingen.

Volkmann, H.-E. 1988. Die sozialdemokratische innerparteiliche Diskussion über 
Sicherheit, Entspannung und deutsche Einheit (1953–55). – Thoß, B.; Volkmann, 

INNERE FÜHRUNG’I EETIKA



166 ANGELIKA DÖRFLER-DIERKEN

H.-E. 1988. Zwischen Kaltem Krieg und Entspannung. Sicherheits- und 
Deutschlandpolitik der Bundesrepublik im Mächtesystem der Jahre 1953–1956. 
[Militärgeschichte seit 1945 9]. Boppard am Rhein, S. 153–177.

Wischmann, A. 1977. Das erste Jahrzehnt nach dem Kriege. – Storck, H. (Hg.) 
1977. Mut zur Verständigung. Fünfundzwanzig Jahre Evangelische Akademie in 
Loccum. Göttingen, S. 46–59.

Wolgast, E. 2001. Die Wahrnehmung des Dritten Reiches in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit (1945/46). [Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften 22]. Heidelberg.

Wunderlich, A. 2002. H. Lilje und der Umgang mit NS-Verbrechern. – Grosse, 
H. et al. (Hg.) 2002. Neubeginn nach der NS-Herrschaft? Die hannoversche 
Landeskirche nach 1945. Hannover, S. 187–200.

Prof dr. theol. habil. ANGELIKA DÖRFLER-DIERKEN, Bundeswehri 
sõjaajaloo ja sotsiaalteaduste keskuse teadusdirektor, uurimisvaldkonna 
„Sotsiaal teadused ja relvajõud“ projektijuht, Hamburgi ülikooli evangeelse 
usuteaduskonna professor



HISTORY LOOMS… RESOURCES, 
RESTRICTIONS, AND PERSPECTIVES ON 

MILITARY SOCIOLOGY IN GERMANY

Heiko Biehl

 

The field of military sociology necessitates great deal of self-reflection due to 
its having strong institutional and personnel ties to the armed forces. This fact 
also holds true for the author of this article. At present I am employed at the 
Bundeswehr Center for Military History and Social Sciences (ZMSBw) as a 
senior researcher in military sociology. The ZMSBw is the central research 
institution of the Bundeswehr for military history and social sciences, with 
the latter combining military sociology and security policy. The task of our 
center is to conduct historical and social science studies, which are assigned 
by the Federal Ministry of Defense. Research is conducted according to 
precise scientific standards and the Basic Law for the Republic of Germany 
guarantees freedom of teaching and research. The ZMSBw Service Regula-
tion states that: “The free and independent scientific research of military 
history and social science issues is the core activity of the ZMSBw.” Based 
on these guidelines our studies are first presented to the ministry, and later 
published for the academic community and the public. A large proportion of 
the (admittedly few) military sociology studies in Germany originate from 
our center, which actually puts me in a rather difficult situation, due to the 
fact that in addition to being a participant, I am also tasked with analyzing the 
overall situation of military sociology in Germany, listing its strengths and 
weaknesses and suggesting future programs. Although it is my task to assess 
our own work at the center, I hope that these assessments are sufficiently 
objective, fair and helpful. 

1. Introduction: The marginal position of military 

sociology in the German academic landscape

There can be no argument about this assessment: At present military soci-
ology has a marginal professional existence in Germany (as well as at the 
international level). This has not always been the case. During World War II, 
American social scientists conducted numerous studies for the United States 

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 3, 2016, pp. 167–187 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid



168 HEIKO BIEHL

armed forces. This was a significant moment in the history of empirical social 
science as the research that was undertaken provided an important impetus 
for further developments in the general social sciences – in particular for 
methodological approaches, but also with regard to concepts and theories.

In Germany, military sociology studies have been conducted since the 
1960’s. In this context, the works by the Evangelische Studiengemeinschaft 
(Picht 1965/66)1 as well as the studies of the Cologne group under the guid-
ance of René König (1980: 206f.) are of great importance. These studies 
have become important references for military sociology literature to this 
day. Later, military sociology research increasingly fell under the auspices 
of the institutes and agencies within the Bundeswehr. Especially the former 
Bundeswehr Institute of Social Sciences (SOWI), which conducted military 
sociology research, or more specifically empirical social research, for almost 
four decades (for an overview see Dörfler-Dierken, Kümmel 2016). In recent 
years, social scientists working in universities have expressed a renewed 
interest in military-related topics. However, the low degree of institutionali-
zation indicates that a comprehensive, continuous and substantial presence 
is still missing. Internationally, military sociology is prominently represented 
by the Research Committee 01 of the International Sociological Association, 
but there is no such representation at the national level. The German Socio-
logical Association (DGS) currently consists of 36 sections (plus additional 
committees and associations) but no specific body dealing explicitly with 
military sociology issues. This also applies to the German Association for 
Political Science (DVPW). At present there is no department chair at any 
German university-level institutions for military sociology. (Potsdam Univer-
sity has a chair for military history, which is unique in Germany). 

There are several reasons for the marginal status of military sociology. 
The reservations of many academics in dealing with military topics are well-
known, albeit certainly unfortunate. Some researchers tend to distance them-
selves from the subject as it is a well-known fact that in a university environ-
ment military sociology is not career-enhancing discipline, especially since 
the introduction of the civil clauses at many universities that limit, or even 
outright prevent cooperation with the armed forces. Nevertheless, in the fol-
lowing, I will not examine the academic or university environment, nor probe 
its structures and actors in order to discover the reasons for the  marginal 
position of military sociology. I will instead focus on the  weaknesses of 
 military sociology itself. The manner in which military sociology is pursued 

1  At the request of the author the in-text referencing style is used.
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in Germany hinders a greater response among social scientists. After all, the 
alleged reservations of the academic community were also the same justi-
fications that were long given for the neglect of attention paid to the topics 
of security policy and war. Even so, analysis of security policies as well 
as military historiography has seen a remarkable boost in recent decades. 
Yet, for obvious reasons, military conflicts have always played an important 
role in historical research – and in Germany’s historical research in particu-
lar. Over the past 20 years, the status of military history has considerably 
improved among German historical scientists; it has become quite popular 
and has started to have an influence on the general public as well as on other 
disciplines. Although the focus continues to be on the Second World War and 
the Wehrmacht, the interest in other eras and topics, such as the First World 
War, the Cold War, the Bundeswehr and the GDR National People’s Army is 
increasing. Likewise social scientists in Germany are also investigating topics 
of security, strategy and war in a more intensive and varied manner than was 
the case a few decades ago. The increase in security and strategic studies 
reflects this trend. The most prominent and certainly the most controversial 
discussion in Germany at the moment concerns the theory of new wars. In the 
aftermath of the Balkan Wars, 09/11 and the emerging war in Afghanistan, 
Herfried Münkler (2015) provided a template for discussion and reflection 
that went far beyond the circle of specific academic discussion. In addition, 
there is a large number of studies on the Transatlantic, and moreover on the 
European dimension of security policy (often supported by European institu-
tions). Despite this expanding research activity, many security policy studies 
contain a fatal flaw that could actually prove advantageous for military soci-
ology. In many works, the armed forces continue to be a black box. Too little 
attention is paid to the inherent logic and the dynamics of military force. As 
a result, younger researchers, particularly those of Anglo-Saxon origin, tend 
to reflexively demand the use of military means, without always being fully 
aware of the implications and limits. This indicates that a sounding board for 
the sociological analysis of the military does in fact exist. Accordingly, this 
paper identifies the underlying causes for the marginal position of military 
sociology research, which is mostly attributable to the condition and structure 
of the discipline itself. It is the objective of this paper to highlight certain 
potentials and to provide recommendations for the improvement of the aca-
demic standing of military sociology. To this end, I seek to characterize the 
strengths of the available research as well as to specify the existing weak-
nesses and deficiencies. I will then offer  perspectives with regard to how 
military sociology research can be carried out in order to encourage a greater 
response within the social sciences.
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2. The strengths of military sociology research

2.1.  Military sociology – a modern social science? 

Science likes to give the impression that it is intersubjective and timeless. 
And yet, it is obvious that contemporary influences as well as influences 
outside the academic environment have a great impact on modern research. 
Remarkably enough – and despite its neglect – military sociology fulfills 
certain essential characteristics that satisfy the current criteria of modern 
science.

Mixed Methods 

There are a number of projects in military sociology that are based on a 
single methodological procedure – which means that they are either quantita-
tive or qualitative in nature. There does not seem to be one dominant proce-
dure. Due to the prevalence of applied statistics there is an increased demand 
for numbers and facts. One such component is the social science survey. 
 Nevertheless qualitative surveys continue to play a large role in various 
studies. Compared to other fields of research, the percentage of projects that 
combine social science methods is remarkably high. Triangulation of methods 
is a standard procedure. For instance, it is often used for the monitoring of 
deployments abroad as well as for the analysis of multinational structures and 
cooperation. Relevant projects regularly combine questionnaire surveys with 
interviews and group discussions and also incorporate participant observa-
tions. The result is a more comprehensive empirical study, in which differ-
ent perspectives supplement and correct one another. However, as is well 
known, it is easier to demand the triangulation of research methods than it is 
to implement them. After all, what we are dealing with here is a multiplicity 
of methods, theories and concepts of science. When examining military soci-
ology literature, it is possible to identify two ways of combining qualitative 
and quantitative procedures (Flick 2004, chapters 5 & 6): The way used for 
projects in which qualitative procedures facilitate quantitative studies is to 
approach a new or, at least, largely unknown field of research first by using 
qualitative methods. In the process, the first impressions and the results that 
are obtained will serve as a basis for the generation of future theses. In the 
second way of research, these theses are once again taken up and transformed 
into quantitative tools that will engender an empirical verification with the 
help of statistical procedures. The coexistence of both procedures on equal 
terms is even more demanding. For this purpose, it is necessary to identify 
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the strengths and weaknesses of the respective procedures and harmonize 
them. This requires continuous coordination throughout the entire research 
process. If these efforts prove successful, then the two methods will supple-
ment each other in an almost ideal way. The quantitative procedures can be 
used to measure the results of the qualitative methods, verify them and then 
discern whether there are defining and less defining factors. Conversely, the 
results of the qualitative study supplement the figures and the data of quan-
titative. Each can illustrate certain contexts with the help of plausible exam-
ples and demonstrate various facets of the subject of research. Moreover, the 
results of the qualitative study can be used in cases where, in the course of 
research, further explanation is required but cannot be recorded due to the 
surveys having already been completed. For almost two decades now, the 
social science tools used to monitor deployments abroad has provided an 
impressive and successful combination of methods (cf. for instance Tomforde 
2005; Seiffert et al. 2012; Keller, Biehl 2016). When evaluating the results, it 
is evident that, generally speaking, the qualitative studies based on interviews 
and group discussions tend to provide a more critical picture. Many soldiers 
seem to regard talks and discussions as the most suitable method for high-
lighting deficiencies and censuring conditions and actors. In contrast, the par-
ticipants of surveys tend to provide more balanced and favorable judgments, 
which is probably due to the fact that the answer must fit within a closed 
scale and express an overall impression. The mixture of methods requires 
that researchers with different profiles and competences work together. This 
condition is largely fulfilled as members of different disciplines often work 
together on military sociology research projects. 

Interdisciplinarity 

In Germany, as well as internationally, the term military sociology comprises 
a number of social science studies that are focused on the military as the 
object of study. Genuine sociological studies are included, although they are 
only one part of a diverse spectrum. Studies often take the form of political 
science analyses dealing with the organizational, the institutional and, above 
all, the security policy aspects of the armed forces. Military psychological 
studies constitute an independent field of research. They range from clinical 
and military medical studies to practical support concerning the selection of 
personnel, to motivational issues that are also relevant in military  sociology 
contexts. These three core disciplines of military-related research are supple-
mented by other fields of research, including  anthropology, which has 
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increased in significance in recent years as a result of international commit-
ments. In Germany, theology also plays an important role in military-related 
research because of the institutional presence of the military chaplaincy. 
The interdisciplinarity utilized by military sociology makes academic coop-
eration a challenge, as the different disciplines are characterized by distinct 
approaches and standards. However, the exchange and the occasional con-
troversies that arise are productive since they prevent research from getting 
mired in field-related details and debates. With regard to its multidisciplinary 
approach, military sociology in Germany shares a great deal in common with 
the research carried out in other countries – especially since it maintains a 
lively dialogue with scientists abroad. 

Internationality 

In an almost exemplary fashion, military sociology satisfies the overarching 
requirements for the international exchange of ideas, transnational networks, 
and cooperation. A remarkable number of research projects are intended for 
the international research community or at least internationally coordinated. 
Studies involving multinational teams of researchers are quite common in 
military sociology. This naturally applies, to studies regarding multinational 
cooperation, whether it concerns the coordination of headquarters and units, 
or the implementation of operations abroad (Leonhard et al. 2008). Issues 
and topics concerning the western armies in general are analyzed using a 
transnational approach. This includes the attitudes of the population towards 
the armed forces and the security policy of the country (Ernst, Kernic 2002; 
Biehl et al. 2011) as well as the consequences of the transition from military 
conscription to a volunteer army (Haltiner 1998). National experiences inevi-
tably correlate with international developments. Furthermore, military sociol-
ogists from Germany are well represented at international conferences where 
they present their research results. They are also involved in the relevant 
international associations (RC01, IUS, ERGOMAS). Thanks to the intensive 
exchange, concepts that are discussed at the international level quickly find 
their way into research on the Bundeswehr. In comparison to other European 
countries, German military sociology can be regarded as quite established. 
Germany is one of several military sociology hubs, together with Great 
Britain, and to some extent France, the Scandinavian countries, the Nether-
lands, Switzerland and other European countries. With its emphasis on inter-
disciplinarity, variety of methods, and consistent international orientation, 
the German branch is an exemplar in terms of military sociology research 
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in Europe. This is attested by the great variety of topics that German studies 
deal with, most of which are empirical in nature.

2.2. The wide range of topics of military 
sociology research in Germany 

Military sociology has produced two topics of discourse that represent the 
essence of the subdiscipline, and that have an impact on other disciplines. 
The first is the study of civil-military relations, although a distinction must be 
made between the variants that are primarily based on political science and 
those that are primarily based on sociology. With regard to political science, 
the focus is on the nature of the relationship between military leaders and 
political decision-makers and the way in which this relationship should be 
organized. Thus emerges the dilemma that those possessing military power 
will always pose a threat to civilian policymakers. Therefore several ques-
tions arise: how best to enforce the primacy of politics and ensure the alle-
giance of the military? How best to prevent generals from exceeding their 
powers and using military power against civilian officeholders? At first 
glance, this debate does not seem to be very important in Germany. In recent 
German history, there have been only a few instances when the military inter-
fered in politics. And with regard to the current situation, such fears are really 
quite negligible. Here, the opinion of Timothy Edmunds (2012: 269) applies:

In most mature western democracies, the issue of civilian control is no 
longer really about the latent threat of military praetorianism or interven-
tion of military actors into politics, if it ever was. Instead, the key questions 
and controversies of western civil-military relations have tended to be about 
appropriate division of responsibility between civil and military actors in 
the formulation and implementation of defence and security policy and the 
prosecution of war.

Some observers in Germany are concerned that the military does not have 
enough input or adequate influence on political decisions directly concerning 
security policies and the armed forces. Whether it be the decision to suspend 
conscription, which despite all previous discussions, came quite unexpectedly 
for the armed forces (as well as for politicians and the public), or the various 
decisions regarding armaments or international deployments of military per-
sonnel – academic observers and the persons involved have repeatedly com-
plained that there is a dearth of professional military advice in the decision-
making processes. And yet, the leadership concept of the Bundeswehr, the 
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Innere Führung (leadership development and civic education), requires that 
military personnel think in political dimensions. Innere Führung concept is 
the result of historical experiences, and seeks to deeply integrate the military 
and its personnel into society. According to Janowitz’s understanding of mili-
tary professionalism, the concept of Innere Führung represents an army inte-
grated into society because only an army that is compatible with the demands 
and requirements of a modern society. This normative requirement refers to 
the second, sociological, dimension of civil-military relations. 

The sociological examination of civil-military relations focuses on the 
relationship between the armed forces and society. As military sociology 
research has convincingly demonstrated in recent decades, there is an inten-
sive exchange between the civilian and military spheres. Therefore, the for-
merly much debated conflict between the alternatives of a “militarization of 
society” and a “civilization of the armed forces” has obviously been evapo-
rated. Instead, research focuses on the question of what significance mili-
tary force has or should be allowed to have in the society. Empirical studies 
show that, although the German armed forces are held in high regard, their 
deployment to operations is met with widespread reservations and disap-
proval domestically. This could be connected to the theory of a postheroic 
society developed by Edward Luttwak (1995), which was later popularized 
and elaborated upon in Germany by Herfried Münkler (2015). Münkler con-
siders western societies to be conflict- and victim-averse as a result of certain 
secular processes occurring in the society. With regard to foreign and secu-
rity policy activities of the country, German society is generally considered 
to be a strategic culture of restraint. Observers argue that, as a result of the 
historical experiences of the Second World War, Germany tends to refrain 
from applying military means, which is a characteristic that some observers – 
occasionally favorably (Krippendorff 2010) – describe as pacifist. Another, 
widely discussed thesis that is also related was introduced by former Federal 
President Horst Köhler, and is encapsulated in the buzzphrase “friendly indif-
ference”. This term is used to describe the assumed distance between the 
German people’s living environment and the armed forces or the security 
policy. It is also implicitly based on the theory of the civil-military gap, which 
was formulated with the western states in mind by Peter Feaver and Richard 
Kohn in their influential treatise from 2001. This theory has also been inten-
sively discussed in military sociology literature. Regarding the transition of 
the Bundeswehr from conscription to an all-volunteer army, there is also a 
concern that citizens will increasingly turn away from the armed forces and 
leave security and defense policy matters to political and military experts. In 
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contrast to these assessments, military sociology research does not propound 
the existence of a gap between society and the armed forces per se, but rather 
analyze a political gulf between the use of military means and its inadequate 
acceptance in society.

The lukewarm societal support for Bundeswehr missions abroad, in par-
ticular for combat operations such as in Afghanistan, certainly has had reper-
cussions for the military personnel employed. This is confirmed by studies 
dealing with the situations of military personnel serving in international mis-
sions, as well as issues related to combat morale and has been continuously 
pursued internationally ever since. German research on these topics is more 
recent and dates back to the final stage of the East-West conflict. In recent 
years, there has been a considerable expansion of research efforts concern-
ing these issues. The reason for this is the transition of the Bundeswehr to 
an “interventionist army” (Biehl 2008a), which – unlike the “Bundeswehr of 
the Bonn Republic” (Bald 1994) – defines itself increasingly through military 
missions. 

The former Bundeswehr Institute of Social Sciences (SOWI), in partic-
ular, has conducted a number of studies on the operations in the Balkans 
and in Afghanistan with varying thematic orientations since the late 1990s. 
The resulting reports and articles confirm that the research being done in 
Germany addresses concerns that have arisen in international debates and 
introduces new emphases. Previous studies indicate that family support and 
social cohesion are very important for Bundeswehr soldiers. In comparison 
to other nations, German soldiers perceive latent ideology and task cohe-
sion as exerting considerable influence on military motivation. This is prob-
ably an outgrowth of the Bundeswehr concept of Innere Führung (leadership 
development and civic education), which conveys the image of soldiers as 
“citizens in uniform” who think in political dimensions and are integrated 
into the society.

Another important thematic element of international and domestic mili-
tary sociology studies concerns the integration of female military personnel. 
Discussion and research in this area have been conducted since the days of 
the East-West conflict. The topic thrived after all of the military careers in 
the Bundeswehr were opened to women in 2001. Surveys within the armed 
forces examining the climate of integration, the existing reservations among 
male and female military personnel, and the motives behind it are very impor-
tant (Kümmel 2016). In addition, there has been a remarkably high number of 
studies on this topic prepared by researchers from outside the armed forces 
(Apelt 2010). This distinguishes the research on this topic from many other 
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subject areas. The broad academic interest might also be due to the fact that 
the military profession has traditionally been a male domain (Frevert 2001). 
When women are allowed to take up arms, it not only change the military 
profession, it changes the overall character of the armed forces as well. Role 
allocation of the sexes is renegotiated – at least to some degree. This process 
has been thoroughly examined by many studies on the integration of women 
into the Bundeswehr. 

Another topic that has considerably increased in significance in Germany 
in recent years is human resource research. This field has been a core topic 
of research since the beginning of military sociology and has been explored 
in the works of René König (1968), who wrote articles on the recruitment of 
military personnel. If we consider the increasing demographic changes, the 
low level of youth unemployment in Germany, and the end of conscription, 
the questions of who can be recruited for military service, how they can be 
recruited and why they can be recruited, have become almost essential for 
the armed forces in recent times. Studies on the recruitment of personnel and 
personnel retention have begun to dominate the research portfolio of the Bun-
deswehr Center for Military History and Social Sciences. The interest focuses 
mostly on the motivational level and the reasons for choosing the military 
profession, but also deals with the reasons for staying away from the mili-
tary. The studies examine different aspects: on the one hand, they refer to the 
general appeal of the Bundeswehr as an employer among young people. On 
the other, they focus on the internal military socialization and selection pro-
cesses. They examine the motives for staying in or leaving the armed forces 
as well as personnel issues in specific careers and sectors. The findings are 
too varied to summarize in general terms. Essentially, however, they do show 
that the Bundeswehr does offer certain material and existential advantages, 
such as job security and good pay, as well as the attested and appreciated 
camaraderie, although at the same time, these are offset by the drawbacks 
regarding normative identification. For this reason, many do not consider the 
Bundeswehr to be an attractive employer because they are unable to iden-
tify with the military’s core task, which is to display and provide military 
force. In view of the general reservations of the population mentioned earlier, 
it shows how the public perception of the armed forces has an impact on 
the overall appeal of the Bundeswehr as an employer – which is yet further 
proof of the social integration of the Bundeswehr, although this may seem 
paradoxical at first glance. In the field of human resource research, there is 
a considerable preponderance of internal studies, as this field is largely inac-
cessible to external researchers. The Bundeswehr permits studies on these 
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issues by external researchers only sporadically, if at all (see, however Haß 
2016). There are, however, important contributions that have been made by 
external researchers on issues concerning the self-image of the military pro-
fession. As it turns out, the transition of the Bundeswehr from a defense to an 
interventionist army has had repercussions on the overall professional self-
image of German military personnel (Leonhard 2007). Whether or not the 
ongoing combat operations promote the self-image of professional fighters 
removed from the societal and political context is still a matter of controversy 
in the literature. While some studies suggest that this tendency exists (Neitzel 
2013), other sees hardly any changes (Pietsch 2012; Biehl 2014). Far less 
controversial, however, is the idea that the multinational character of the mis-
sions as well as the generally increasing multinational character of security 
and defense policies is becoming more and more important to the self-image 
of military personnel.

As far as research on military multinationality is concerned, German 
military sociology research can be regarded as broad-minded and innova-
tive – and could even be considered as a leader in the field in some aspects. 
Initial studies on this topic were conducted as early as in the 1980s. Simulta-
neous to the formation of the French-German Brigade, French and German 
researchers studied military interactions, mutual perceptions, existing preju-
dices as well as cooperative experiences. The research regarding the German- 
Netherlands Corps was even more intensive and included several examina-
tions and surveys. A detailed study on the Multinational Corps Northeast has 
also been conducted and arose as a result of a joint effort between Polish, 
Danish and German researchers. In addition, there are analyses of the mul-
tinational aspects of operations abroad (Leonhard et al. 2008) as well as 
studies on cooperation at SHAPE, the NATO strategic headquarters. The 
results suggest various advantages and disadvantages highlight certain con-
ditions and reveal the overall effects of cooperation. The most striking aspect 
of the findings concerns the existing difficulties, which range from military 
hardware to equipment, doctrine and training. Moreover, insufficient lan-
guage skills still prevent more in-depth integration. As a result the implemen-
tation of rules of engagement (ROE) during deployments, which sometimes 
stipulate the terms for military action in great detail, becomes problematic. 
Differences also exist in terms of military software: in respective concepts 
of hierarchy, there are diverging views on civil-military relations as well as 
different understandings of the relationship between political and military 
officials. Nevertheless there is a number of studies on multinationality in the 
military sphere, which show that there are various methods of and means of 
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overcoming these difficulties and facilitating military cooperation. Moreover 
this is the most obvious area where military cultures are similar in nature. 
But even in diverse military cultures there are tools that make cooperation 
easier – for instance utilization of a participatory leadership style that allows 
for the moderation of conflicts of different interests and cultures. The issue 
becomes more difficult if several groups of equal size are merged. An equal 
distribution of 50/50 from two nations promotes turf battles and conflicts 
over power and identity. Furthermore, it is easier to cooperate if the repre-
sentatives of a nation focus on a common cause instead of seeking to repre-
sent their own national interests.

In addition to those topics that are the subject of military sociology studies 
in many countries, there are a number of topics that can be considered spe-
cifically German – I will highlight just two: There is a separate discourse 
dedicated solely to the Bundeswehr’s Innere Führung leadership concept 
(including a yearbook and a journal, etc.). Social scientists have contributed 
to this discourse, including those who take a stand on the issue of Innere 
Führung. Nevertheless, these discussions are not intended for the broader 
social science audience, but are rather, first and foremost to be understood as 
contributions to organizational policy. The discussions and wealth of studies 
concerning, the role of the military chaplaincy are also noteworthy. The 
reason for this is attributable to the institutional establishment of churches in 
the Bundeswehr. These debates, however, as well as the prominence of the 
Innere Führung concept, are also indicative of a certain sensitivity concern-
ing the discussion of the use of military means in Germany where normative 
and ethical reaffirmation are continuously required. 

The large number of topics and studies has yielded an abundance of 
empirical insights into the armed forces and their relationship with politics 
and society. The influential German-language textbook for military soci-
ology (Leonhard, Werkner 2012) is a significant instance of this thematic 
wealth and empirical abundance. It is a collection of more than 20 thematic 
 articles. In addition to the topics already mentioned, these articles explore the 
relationship between the military and the economy, as well as between the 
military and the media and explain the research on military leadership and 
military tradition. In addition, there are other topical introductions and over-
views of military sociology research (Apelt 2010; Gareis, Klein 2008; Heins, 
Warburg 2004). German military sociology has offered valuable insights into 
many relevant questions of academic and public interest. The institutional 
proximity of the research has ensured the provision of sufficient resources. 
The results of these studies are also continuously and consistently provided 
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to politicians, to various ministries, and the armed forces. This assures that 
military sociology remains practical and relevant. These qualities are, unfor-
tunately, often lacking in some of the university research studies. The applied 
nature of military sociology research has made the general public, over time, 
more aware of the field – a phenomenon that is confirmed by various media 
reports about studies, as well as in the annual reports of the Parliamentary 
Commissioner for the Armed Forces. Military sociologists are valued par-
ticipants in the administrative and political decision-making process, espe-
cially if they themselves are members of the Bundeswehr. Their advice is 
heard, although not always followed. They are actors in the politico-military 
decision-making system. This strength, however, is at the same time also a 
major weakness of military sociology in Germany. 

3. The weaknesses of military sociology research

3.1. Military sociology in Germany: 
A science of the Bundeswehr for the Bundeswehr?

One of the major weaknesses of military sociology in Germany, and inter-
nationally for that matter, is its insufficient incorporation in terms of both 
contents and personnel into the sociology field, and the social sciences in 
general. There is only a limited number of military sociology researchers in 
Germany who work outside of the armed forces. 

This has traditionally been due to the historical divide between many 
social scientists and military affairs, as well as to the supposed anathema-
tization of one’s reputation and career if the focus of the research concerns 
military issues and topics. Although to some extent this might be the case it 
seems rather improbable that such reservations could really be so profound. 
To believe that researchers would be identified and equated with the subject 
of their research is too simplistic. The inverse argument is also just as plau-
sible. Many social scientists deal with topics considered problematic or con-
troversial, and with issues that they subject to critical analysis or consider 
being in need of improvement. Researchers dealing with political extremism 
often argue against the normative commonplace that a pluralist democracy 
is the most superior system. Researchers who deal with inequalities between 
social classes or sexes often seek to reduce the disparities. Therefore, it is an 
open question as to why there are not more social scientists taking advantage 
of their critical distance from the military and using it to analyze the armed 
forces, and thus expose its myths, sham logic, covert power structures etc. In 
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this context, military sociology could have an enlightening function insofar 
as it has the potential to bring grievances to light and uncover socially rel-
evant deficiencies. Although from a science policy perspective the question 
of whether the social sciences should pursue this undertaking or whether 
it would even be able to fulfill such aims, needs to be further discussed, it 
should be borne in mind that researchers working within the armed forces 
still maintain a firm adherence to the principles of enlightenment (Dörfler-
Dierken, Kümmel 2016: 352f.). Although thus far, these considerations have 
not compelled university researchers to deal intensively with the military. 

This indifference of social scientists actually plays into the hands of those 
forces that understand the military as an organization sui generis. Conserva-
tive military personnel view such topics, in particular those related social 
science studies, with suspicion. The idea of subordinates rating their trust in 
superiors, or lower ranks being allowed to express their opinions regarding 
the sense and purpose of deployments runs counter to their traditional way of 
thinking. Such surveys also contradict a conservative understanding of mili-
tary leadership – and are sometimes even perceived as an institutionalized 
method of eroding trust, as these assessments from the rank and file are com-
municated to military and political leaders outside the chain of command. 
Military officials who do not wish for a critical and independent analysis of 
their actions are satisfied with the non-interference of university-based social 
scientists. 

Yet, the Bundeswehr leadership concept of Innere Führung clearly stipu-
lates that the armed forces should be studied in detail, including via social 
sciences. Innere Führung promotes the integration of the armed services 
into society. It is an essential factor for the Bundeswehr to be aligned with 
democracy and social responsibility. Only an armed force that is comprised 
of military personnel who are firmly incorporated into the civilian environ-
ment, and who take an active part in public, social and political events as 
citizens in uniform, can guarantee the necessary political stability. Innere 
Führung categorically rejects any attempts to separate the armed forces from 
the influences of society is therefore an ideal starting point for an examina-
tion of the Bundeswehr. Sometimes, this even actually happens – however, it 
is primarily done by social scientists already working within the Bundeswehr, 
or by renowned social scientists who participate in the discussion of the 
Innere Führung concept using a normative approach (see Innere Führung 
Yearbooks). So far, the Innere Führung concept has seldom been the subject 
of an extensive study related to more general social science questions (see, 
however, Franke 2012). 
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Most of the researchers pursuing military sociology studies are either 
employed by, or are contracted to the armed forces (such as the author of this 
paper). This personal dependency is in itself problematic. There is a danger 
that as members of the system, these researchers might accept military reali-
ties as a given whereas external researchers would question them. There is 
no doubt that knowledge of the organization and connections are helpful in 
order to complete projects. Nevertheless, researchers who are members of the 
armed forces must take care that they do not develop typical organizational 
blindness. Being employed by an organization that both commissions a study 
and is its subject does not, per se, invalidate the scientific quality of a work. 
But it is necessary to take a more critical approach to given parameters, limits 
and influences. The most difficult problem, which is contrary to the freedom 
of teaching and research guaranteed in the constitution, is when attempts are 
made to influence the research process or to withhold results, or to publish 
only selected results. Such incidents have been known to occur, and in some 
instances, these scandals have been made public. Due to the personal depend-
ence of the researchers on the organization that commissions the project, 
the methods utilized for remaining objective can differ from those that are 
used by researchers who are not members of the organization. Nevertheless, 
it would be wrong to draw a simple dichotomy between research commis-
sioned by the military on the one hand, and research that is ostensibly com-
pletely free and independent on the other hand. The diverse and sometimes 
severe dependencies of civilian research are well known, especially as new 
dependencies in this field have been deliberately created in recent years. On 
the other hand, this is countered by the complex reality of doing research, 
which cannot be summarized in such a simplified description. In practice, 
researchers often have considerable leeway. The commissioning agency is 
aware of the need for autonomy in the research and grants the researchers the 
right to participate in the decision-making about specific topics and methods 
as well as the freedom in the presentation and interpretation of the results. 
Researchers in turn can keep a (semi-)critical distance to the armed forces 
when shaping their studies. Since they are already confronted with the accu-
sation of being beholden to the armed forces, they should endeavor clearly 
state their independence in the interest of their academic reputation. Within 
the military structure it may be possible for a researcher to use existing safe-
guards in order to protect their interests or to inform external actors as well 
as get them involved as advocates for their interests. 
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3.2 Actors instead of structures, military personnel instead of armed 
forces. The conceptual constrictions of military sociology 

Less obvious but nevertheless important for academic focus is the  specific 
thematic layout of many studies, which is defined either implicitly or explic-
itly by the commissioning agency. Looking at the analyses available, it 
becomes obvious that studies focusing the actor level are dominant. In con-
trast, there are far fewer studies tackling structures or interactions. At the 
actor level, the focus is mostly on the view of the participants, and their 
assessments and attitudes, or in short the motivational level. Public surveys 
query citizens about their view of the Bundeswehr, security policy or the 
various international operations. Youth studies gather the views of young 
people regarding the Bundeswehr, as well as their vocational interests and 
perspectives as well as their assessment of the Bundeswehr as an employer. 
In internal surveys, military personnel can express their experiences,  evaluate 
their superiors, articulate their grievances and express their opinions of politi-
cal decisions and military actions. In this context, it is of secondary impor-
tance whether these opinions were gathered using a quantitative or qualitative 
survey, the focus is always on the individual, and all too rarely does it center 
on structures and institutional conditions. The emphasis of this thematic 
layout is on certain areas of the military organization at the expense of others. 
As a consequence, research projects are primarily connected to approaches 
and theories focused on the micro level of individual actors. In contrast, it 
is much more difficult or even impossible to relate such studies to concepts 
based on the macro level. The result is a military sociology which positions 
itself first and foremost in the empirical social research camp, and chooses to 
approach its subject via the micro level of the individual actor.

3.3 Military sociology as an organizational sociological method 
to optimize the military?

This trend is grounded on the fact that research projects are often generated 
from practical questions and problems, especially if the armed forces them-
selves specify the research requirement. To give a salient example: there 
was a surge in human resource research when it became necessary to recruit 
young military personnel as the armed forces were facing the challenges of 
changing demographics, a low level of youth unemployment, and the tran-
sition to an all-volunteer army. In this context, military sociology research 
is in danger of degenerating into an applied social technology, the primary 
objective of which is to contribute to an optimization of the organization. If 
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military sociology is conducted as empirical social research, then runs the 
risk of becoming an auxiliary science for military functionalities. 

In view of these caveats, it is no wonder that research into military sociol-
ogy is experiencing an empirical surplus. What is lacking is an orientation 
towards social science debates outside the closed circle of military sociology 
research. There are various conditions contributing to this deficit: since the 
projects have often been developed from practical questions and problems, 
it is challenging to subsequently transfer their design and findings into the 
social science debate. Sometimes, due to the vast number of projects, there 
simply is not enough time and not enough personnel to analyze the vast 
number of surveys and prepare them for academic contexts. Especially as 
some of the researchers who work within the armed forces are not interested 
in focusing on the academic field due to career plans and actually prefer to 
remain where they are. But this also applies to those who seek to enhance the 
exchange as they face the difficulty of most social science debates having 
little in common with the armed forces. Therefore, it is extremely difficult 
to build on discussions that are already underway. Instead, it is necessary 
to identify relevant relationships in existing debates and to place them in 
a context that is relevant to military sociology topics. Many of the existing 
studies pick up discussions from the field of military sociology. Although 
this community is very active, it is at the same time, quite isolated from other 
social science contexts. Nor does it have much of impact on other social 
science debates. In part this is due to the fact that, it is little more than an 
abstraction of the practical topics, questions and problems that concern the 
armed forces. As I have already mentioned, military sociology is character-
ized by an active interdisciplinary approach. Military sociology discussions 
can sometimes lack sufficient depth in their topic and argumentation. This 
shortcoming is, among other things, due to the few number of researchers 
dealing with these subjects. There can be no doubt that a greater number of 
articles, studies, and findings would improve the quality of this field. This is 
a goal that military sociology must strive towards. Finally, in closing, I will 
outline some perspectives on achieving this objective. 

4. Perspectives to strengthen military sociology

The task of military sociology should be to strengthen its roots in  sociology. 
To this end, it must contribute to general discussions in a much more inten-
sive it has done in the past. Engaging in debates that are only held in a mili-
tary sociology context will do little to assist in creating a distinctive profile. 
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Nevertheless, it is possible to connect topics and questions discussed in the 
military sociology field to broader controversies. To name just a few strik-
ing examples: surveys on public opinion regarding security policy are well 
suited to verifying questions regarding political sociology. Studies on the 
recruitment and retention of military personnel could be an integral part of 
general human resource research. Linking analyses on the integration of 
female military personnel with gender theories seems to be a natural fit, and 
many research projects on the armed forces could certainly be adapted in 
organizational sociology debates. The aim of military sociology should be 
to awaken the academic interest in the armed forces so that it becomes a 
matter of course for scholars outside the military to dedicate themselves to 
this object of research. In this way, addressing military sociology issues could 
become commonplace in social sciences. 

Remarkably, the relationship between historical and social science 
approaches provides hopeful signs for developments to this effect. In recent 
years, groundbreaking studies have been submitted in this field, which show 
that such a multi-perspective approach can yield new insights. The volume 
“Soldaten” by Sönke Neitzel and Harald Welzer (2011) studies the everyday 
life, the sensory and the empirical worlds of soldiers in war and battle. It is 
based on the covert transcriptions of Wehrmacht prisoners of war by British 
intelligence and combines historical sources with social science concepts in a 
way that provides new impetus for both historical and social science research. 
The same is true for the organizational sociology study on the Holocaust by 
Stefan Kühl (2014). With recourse to Niklas Luhmann’s organization theory, 
it offers new possibilities of interpretation and explanation for the historical 
processes and contexts that have already been explored extensively. As a 
result, Kühl presents an interpretation of the escalation of violence based on 
organizational sociology, which crucially supplements the historical works 
of Browning and Goldhagen. Such a combination of social science and his-
torical approaches and methods is certainly useful for other events and eras. 

Finally, this interdisciplinary perspective can and should be directed 
towards military sociology itself. When, for example, considering the out-
lines and conjunctures of armed forces-related research in Germany, the 
parallels with security policy culture and civil-military relations become 
obvious. Military sociology, just like German security and defense policy, is 
characterized by a high degree of internationality and multinationality. The 
topical focus of military sociology, the relations between the Bundeswehr 
and society, can be seen in the context of the social integration of the armed 
forces, which is also a key characteristic of Innere Führung. The low, albeit 
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growing interest among social scientists in the armed forces, is also observ-
able in the society as a whole. It seems that the greater interest is directed 
towards historical topics that correspond to the German strategic culture. 
It also appears natural to regard these aspects not as accidental analogies, 
but rather as causal connections. If sociology is both the science of modern 
society, yet at the same time an expression of modern societies, then military 
sociology can be regarded as the science of social conditions of military 
means, which is also an expression of the social position of the armed forces, 
as well as civil-military relations. The extent to which such a definition holds 
true can only be determined by using a wider and more comparative perspec-
tive. For the sake of military sociology’s self-image, and in order to retain its 
requisite critical distance from itself, it would be worthwhile to embark on 
such an undertaking. 
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TEGEVTEENISTUSEST LAHKUNUD 
VETERANIDE TOIMETULEKUST TÖÖTURUL

Andres Siplane

 

1. Sissejuhatus

Artikli eesmärk on selgitada, milline on tegevteenistusest lahkunud vete-
ranide toimetulek tööturul uue töökoha leidmisel. Kaitseväeteenistuse 
seaduse (KVTS) paragrahvis 901 sätestatud piirvanuse süsteem näeb ette 
teenistusest lahkumise enne riikliku vanaduspensioni eani jõudmist. Vasta-
valt kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna infole2 lahkub üle 90% 
tegevväelasi teenistusest enne piirvanuse saabumist, jättes end seeläbi sisse-
tulekuta ning eeldades elatise teenimist tsiviilsektori tööturul.

See, et enda elatamine tööd tehes on isiku psühhosotsiaalseks heaoluks 
hädavajalik ning ühtlasi ka vajalik ühiskonna jaoks, on elementaarne tõde. 
Samas on mitmel pool osutatud, et sõjaväelaste teenistusjärgne karjäär on 
võrreldes tsiviilelanikkonnaga pärsitud nii teistsuguste kutseoskuste kui ka 
sagedaste elukohavahetuste tõttu3 ning neil on raskusi töökoha leidmisel456.

See artikkel käsitleb kõikide teenistusest lahkunud veteranide olukorda 
tööturul kvantitatiivsetele andmetele tuginedes ega paku seega vastust küsi-
musele, millisena vaatlusaluse rühma liikmed ise oma hilisemat karjääri 
tajuvad. 

1  Kaitseväeteenistuse seadus 2012. <https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015011> 
(27.11.2015).
2  Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna juhataja asetäitja vastus infopäringule 
02.05.2016.
3  Sutton, Michael D. 2014. Forging a New Breed: The Emergence of Veterans’ Preference 
Statutes Within the Private Sector. – Arkansas Law Review, Vol 67, p. 1086.
4  O’Brian, Kevin; Diamant, Neil 2015. Contentious Veterans: China’s Retired Officers 
Speak Out. – Armed Forces & Society, No 3, pp. 568–569.
5  Department of Veterans Affairs 2015. 2015 Veteran Economic Opportunity Report. 
<http://www.benefits.va.gov/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=S0t1xgN-
1N8WTY_7gnzfWrRESCLyEFyVm3Jaldw7E_g> (13.01.2016), pp. 58–60.
6  Lord Ashcroft 2014. The Veterans’ Transition Review. 
<http://www.veteranstransition.co.uk/vtrreport.pdf> (18.08.2016), p. 60.
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Autori hüpotees on, et teenistusest lahkunud veteranid kogevad töö-
turul keskmisest suuremaid raskusi uue töökoha leidmisel. Ka 2012. aastal 
vabariigi valitsuse kabinetinõupidamisel heaks kiidetud poliitika Kaitseväe 
ja Kaitseliidu veteranide küsimuses (edaspidi: veteranipoliitika) sisaldab 
eeldust, et veteranid vajavad tööturul toimetulekuks teatavat abi. Kuivõrd 
dokument nägi veteranidele ette meetmed aastateks 2013–2017, siis aitab 
käesolev artikkel anda aluse selle poliitika jätkamiseks või ümberkujunda-
miseks. 

Kokku nägi veteranipoliitika ette 51 tegevust, milledest tööturgu  puudutab 
karjäärinõustamise võimaldamine, täiendus- või ümberõppe kulude katmine 
ning ettevõtluskoolitus7. Need meetmed on tänapäevaks rakendunud ja 
 kõikidele veteranidele kättesaadavad. 

Tõsi, veteranipoliitika teenused on ette nähtud vaid veteranidele ja mitte 
kõigile endistele tegevväelastele. Silmas pidades seda, et mitteveteranidest 
endised tegevväelased on oma väljaõppe, motivatsiooni ja haridusliku tausta 
poolest sarnased veteranidest endistele tegevväelastele, võib ka neil olla 
vajadus teatavate tööturu lisameetmete järele.

Arvestada tuleb, et veteranide rühm sisaldab endas ka ajateenijaid, kes 
on teenistuses saanud püsiva vigastuse, muutes seetõttu veteranide rühma 
heterogeensemaks. Kuna vastavalt kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse 
osakonna infole8 on ajateenistuses püsiva vigastuse saanuid veteranide seas 
vaid 78 (18.08.2016 seisuga on veterane kokku 2840), võib väita, et  artiklis 
kirjeldatu kehtib pigem endistest tegevväelastest veteranide kohta. Seega 
võib artikli järeldusi teatavate mööndustega laiendada kõikidele endistele 
tegevväelastele. 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks võrreldakse ja analüüsitakse eri amet-
kondade andmeid. Töötukassa andmed puudutavad endiste tegevväelaste ja 
teenistusest lahkunud veteranide registreerumist töötutena ning neile osutatud 
tööturuteenuseid. Maksu- ja Tolliameti andmed kajastavad tegevteenistusest 
vabastatud veteranide registreerumist töötamise registris. Kaitseväest, Kaitse-
ressursside Ametist ning Politsei- ja Piirivalveametist pärinevad andmed puu-
dutavad tegevteenistujate ning politseiametnike lahkumist teenistusest.

Olulisemad mõisted on järgmised:

7  Poliitika Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide osas 2012. <http://www.mil.ee/UserFiles/
sisu/operatsioonid/veteranid/Veteranipoliitika/Veteranipoliitika%20viimane%20VV%20
kabinetin%C3%B5upidamisel%20tehtud%20muudatustega.pdf> (27.11.2015) [Poliitika 
Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide osas 2012]
8  Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna juhataja asetäitja vastus infopäringule 
02.05.2016.
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• veteran: veteranipoliitika9 kohaselt isik, kes on osalenud riigi sõjalisel 
kaitsmisel, rahvusvahelisel või kollektiivse enesekaitse operatsioonil või 
kaotanud teenistusülesande täitmisel püsivalt töövõime. 

• endine tegevväelane: kaitseväekohustuslane, kes töötas kaitseväeteenis-
tuse seaduse § 7 tähenduses sõjaväelise auastmega ametikohal ning on 
praeguseks teenistusest vabastatud. 

• töötu: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 210 kohaselt isik, kes ei tööta, 
on töötuna arvele võetud Eesti Töötukassas ja otsib tööd.

• tööhõive määr: tööturul hõivatute arv jagatud sama soo- ja vanuserühma 
elanike koguarvuga. 

2. Teoreetiline raamistik

Tööpuudusega seotud küsimuste käsitlemisel on oluline teada, et esineb mitut 
liiki tööpuudust, millest sugugi kõik ei ole negatiivse tähendusega. Üldiselt 
jaotub tööpuudus järgmiselt11:
• siirdetööpuudus, mille all mõistetakse töökohavahetusega seotud ajutist 

töötuse aega. Kuigi isik on tegelikult teatud ajavahemiku ilma tööta ja 
võib-olla ka registreeritud ametlikult töötuna, ei nähta siin olulist riiklikku 
sekkumist vajavat probleemi. 

• struktuurse tööpuuduse on põhjustanud isiku oskused, asukoht, liikumis-
võimalused või muude struktuursed asjaolud, mis takistavad asuda tööle 
olemasolevale vabale töökohale. Struktuurse tööpuuduse ideaalmudel 
eeldaks olukorda, kus vabade töökohtade arv on sama suur, kui on tööd 
otsivate inimeste arv. Eestis siiski oli 2016. aasta I kvartalis töötute arv 
43 60012 ning vabade töökohtade arv 830013.

• tsükliline tööpuudus tähistab majanduslanguse faasis tekkivat vähenenud 
vajadust tööjõu järele. Majanduse kasvufaasis vajadus tööjõu järele taas-
tub ja tsükliline tööpuudus väheneb. Kui näiteks struktuurse töö puuduse 
puhul räägitakse sellest, et teatud isikute rühmal on struktuursed takistused 

9  Poliitika Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide osas 2012, lk 5.
10  Tööturuteenuste ja –toetuste seadus 2005. 
<https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015088> (15.08.2016).
11  Eamets, Raul 2006. Sotsiaal- ja tööhõivepoliitika. Tartu: TÜ Euroopa Kolledž. 
<http://www.andrus.planet.ee/ar/Makro%C3%B6konoomika%202012/MA%20Loeng%20
-%2004_1%20-%20Eamets%20Toopuudus.pdf> (18.08.2016), lk 37.
12  Statistikaamet 2016. Aasta algus tööturule suuri muutusi ei toonud. 
<https://www.stat.ee/277425> (19.08.2016).
13  Statistikaamet 2016. I kvartalis vabade ametikohtade arv suurenes. 
<http://www.stat.ee/277629/?highlight=vabade,töökohtade> (18.08.2016).
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asuda tööle olemasolevatele töökohtadele, siis tsüklilise tööpuuduse puhul 
on töötute hulk suurem kui vabade töökohtade arv. 

• varjatud tööpuuduse all mõistetakse ametlikus statistikas kajastamata töö-
tust. See võib tähendada isikuid, kes on heitunud ega näe põhjust regist-
reeruda töötuna, aga ka näiteks koduperenaisi. Need isikud võivad soodsa 
pakkumise puhul siseneda tööhõivesse. 

Teenistusest lahkunud veteranide töötust tuleks autori arvates eelkõige vaa-
delda siirdetööpuudusena, kuna tegemist on liikumisega ühelt töökohalt 
teisele. Ning samas on tegemist liikumisega ühelt kutsealalt teisele ehk tege-
mist on struktuurse takistuse ületamisega. 

Taolise tööalase ülemineku ja sellega seonduva töötuse käsitlemisel on 
kohane kasutada otsimisteooriat14. See teooria selgitab dünaamikat, mis leiab 
aset tööd otsiva inimese ning pakutavate töökohtade vahel. Teooria eeldab, 
et tööd otsiv isik on teadlik saabuva tööpakkumise tingimustest, aga ta ei tea, 
kas pärast seda järgmisena saabuv tööpakkumine on parem või mitte. Seega 
tekib mänguline moment, kus esimesest pakkumisest keeldumine võib tähen-
dada nii hilisemat võitu kui ka kaotust. 

Tavapäraselt on inimese nõudmised uuele töökohale nii palga, töö sisu kui 
ka muude töötingimuste puhul kõrged, kuid kui ta ei leia sobivat pakkumist, 
hakkab ta aja möödudes oma nõudmistes mööndusi tegema. Teatud aja pärast 
tasakaalustuvad tööturul pakutavate töökohtade tingimused ja inimese nõud-
mised, ta soostub asuma tööle ning tööturg tasakaalustub. 

Töötusest väljumise tõenäosus võrdub seega tööpakkumiste saabumise 
sageduse ning tööpakkumise vastuvõtmise tõenäosuse kordajaga. 

Kui 2015. aastal oli Kaitseväes makstav brutopalk keskmiselt 1368 
eurot15, siis Eesti keskmine brutopalk jõudis 2015. aasta viimaseks kvarta-
liks alles 1105 euroni16. Laskumata praegu eri mõjurite (sugu, vanus, haridus, 
kutse oskused jne) analüüsini, on siiski selge, et keskmisel Kaitseväe tegev-
teenistujal tuleb tsiviilsektoris töö leidmiseks nivelleerida oma palgaootused 
Kaitseväe keskmisest palgast madalamaks.

Otsimisteooria kohaselt on majanduskriisi tingimustes uue tööpakkumise 
saabumise tõenäosus madalam ning sellisel juhul vähendab inimene oma 

14  Pissarides, Christopher A. 2000. Equilibrium Unemployment Theory. 2ns ed.  Cambridge 
et al.: MIT Press.
15  Avalik teenistus 2016. Ametnike palkade avalikustamine. 
<http://avalikteenistus.ee/index.php?id=41596> (30.08.2016).
16  Statistikaamet 2016. II kvartalis keskmise brutokuupalga kasv veidi aeglustus. 
<http://www.stat.ee/277615> (30.08.2016).
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palganõudmisi. Küll aga võib isik üleüldse loobuda töö otsimisest, kui on 
ette teada, et saabuvate tööpakkumiste tingimused ei rahulda teda. Samas 
suurendab näiteks majanduskasvu perioodil suurem arv tööpakkumisi ootusi 
saadavale palgale. 

Anne Lauringson17 osutab, et hüvitiste maksmise aja pikkusel on mõju 
uue töökoha leidmise kiirusele, sest teatud sissetuleku olemasolu destimu-
leerib isiku tööotsimise intensiivsust. Kuna aga teenistusest vabastatud vete-
ranid lahkuvad teenistusest üldjuhul omal soovil ja mitte koondamisega, ei 
kvalifitseeru nad töötuskindlustushüvitist saama18 ning seega ei esine nende 
puhul taoline töökoha vastuvõtmist edasilükkav faktor. 

3. Veteranid tööturul

3.1. Töötuna registreerunud veteranid

Vastavalt kaitseväe toetusteenuste keskuse infole19 on 2016. aasta aprilli-
kuu seisuga teenistusest vabastatud veterane 1407, kellest on end alates 
01.01.2010 Töötukassas arvele võtnud 489 isikut, mis teeb arvelevõtmise osa-
kaaluks 34,7%. Nagu eespool öeldud, erineb veteranide rühm kõigi endiste 
tegevväelaste rühmast selle poolest, et sinna kuuluvad ka teenistusülesande 
täitmisel püsiva vigastuse saanud ajateenijad. Kuna nende osakaal veteranide 
rühmas on 5,5%, ei suuda nende potentsiaalselt teistsugune tööturu käitumine 
siiski üldist pilti oluliselt mõjutada. 

Teenistusest vabastatud veteranide puhul on huvitav märkida, et rohkem 
kui pooled (54%) veteranidest on korduvad arvelevõtjad. Kui töötuna regist-
reerunud isikuid on kokku 489, siis arvelevõtmise akte on nende isikutega 
kokku 756. Teisisõnu on neil kas enne või pärast kaitseväeteenistust olnud 
veel muid katkenud töösuhteid või asjaolusid, mis võimaldab töötuna arvele 
võtmist. Üldisema järeldusena saab väita ka seda, et see sihtrühm kaldub end 
töötuna registreerima.

Diskussioon teemal, kas kaitseväeteenistuses osalemine mõjub isikut 
end tulevikus sagedamini töötuks registreerima või astuvad kaitseväeteenis-
tusse hoopis isikud, kes kalduvadki sagedamini oma tööotsingutel kasutama 

17  Lauringson, A. 2011. Unemployment Benefits in a Period of Crisis: The Effect on 
Unemployment Duration. <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1942477> 
(18.08.2016), p. 21.
18  Töötuskindlustuse seadus 13.06.2001. §7. 
<https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015093> (18.08.2016).
19  Kaitseväe toetusteenuste keskuse spetsialisti vastus infopäringule 19.04.2016.
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 Töötukassa abi, nõuaks kvalitatiivseid andmeid ja jääb seega selle artikli foo-
kusest välja. 

Järgmises tabelis (vt tabel 1) esitatakse töötuna registreeritud veteranide 
arveloleku lõpetamise põhjused. 

Tabel 1. Töötuna arveloleku lõpetamise põhjused 2010–2016

Töötuna arveloleku lõpetamise põhjus Arvele tulnute arv

Tööle rakendumine (sealhulgas ettevõtjaks hakkamine) 531

Määratud ajal töötukassasse pöördumata jätmine 137

Isiku enda soovil 63

Ajateenistusse minek 15

Muud põhjused 10

Kokku 756

Allikas: Töötukassa

Omapärane näitaja on see, et 15 veteranide sihtrühma kuuluvat isikut on 
lõpetanud oma töötustaatuse ajateenistusse mineku tõttu. Seega olid need 
15 isikut esmalt töötud, seejärel said ajateenistuses teenistusülesannet täites 
püsiva vigastuse, omandades veterani staatuse ning peale ajateenistust regist-
reerisid end taaskord töötuks. 

Selgitamaks, millised on need erialad, kus tegevteenistusest vabastatud 
veteranid on tööd leidnud, tuuakse tabelis 2 välja täienduskoolituste vald-
konnad, kus teenistusest vabastatud veteranid on osalenud. Nagu näha, on 
veteranid osalenud Töötukassa kaudu kõige enam merenduseteemalistel 
täienduskoolitustel. Intervjuust merendusvaldkonna õppeasutuse esindajaga 
selgus, et merenduses on tõesti suur tööjõupuudus ja et merendusvaldkonna 
koolitus võib pakkuda erilaadseid ameteid (mehhaanik, motorist, elektrik 
jne). Samas tähendab koolitus merendusvaldkonnas kindlat töökohta, kuna 
laevafirmade tellimusteta koolitust ei korraldataks.

Tähelepanu tuleks juhtida sellele, et peale merenduse on kaks järg-
mist koolitusvaldkonda (mootorsõidukijuhi koolitused ning maanteeameti 
eksamid) samuti üsna suure osakaaluga.
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Tabel 2. Veterani täienduskoolituse valdkond 2010–2016

Koolituse valdkond Osalemiste arv

Merendus 213

Mootorsõidukijuhtide koolitused 99

Maanteeameti eksamid 64

Tööohutus 31

Ettevõtlus ja projektijuhtimine 15

Turva-, päästeteenistus ja korrakaitse 14

Metalli- ja masinatööstus 9

Arvutikasutus 8

Muud valdkonnad 42

Kokku 495

Allikas: Töötukassa

3.2. Veteranide tööhõive määr

Teatavasti on alates 01.07.2014 loodud Eestis töötamise register20. Register 
asub Maksu- ja Tolliameti juures ning tööandjad on kohustatud seal regist-
reerima kõigi füüsiliste isikute töötamise, mille puhul tekib maksukohustus 
Eestis, ja seda olenemata lepingu vormist ning töösuhte ajalisest kestusest. 

Töötamise register võimaldab vaadelda tööhõive olukorda, tuvastades 
tegelikult tööd tegevate isikute osakaalu. Tööhõive määra leidmiseks tuleb 
hõivatute arv jagada sama soo- ja vanuserühma elanike koguarvuga. Noore-
mas vanuserühmas (15–24 aastat) ei ole madal tööhõive määr sugugi nega-
tiivne näitaja, kuivõrd noored peavadki tegelema õppimisega. Ka vanemates 
vanusrühmades on normaalne, et tööhõive määr ei ole sajaprotsendiline, kuna 
inimesed võivad olla tööturult eemal näiteks puude tõttu. Samas tähendaks 
liiga madal tööhõive määr, et suur hulk inimesi on tööturult eemal, millega 
kaasnevad ühelt poolt probleemid toimetulekuga ja sotsiaaltoetuste vajadus 
ning teisalt jääb suure hulga inimeste panus majandusse andmata. Kolman-
dast küljest võib madal tööhõive määr osutada mitteametlikule töötamisele, 
seega isikule sotsiaalsete garantiide puudumisele ning riigi jaoks maksude 
mittelaekumisele.

20  Maksukorralduse seadus 20.02.2002. <https://www.riigiteataja.ee/akt/117032015011> 
(22.12.2015).
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15–24-aastaste hõive määr oli Eestis 2014. aastal 50%, kuid juba järgmise 
vanuserühma (25–29-aastased) määr 84%, Eesti meeste keskmine tööhõive 
määr oli sel perioodil 78%, naiste puhul oli vastav näitaja 70%21. 

Kuna teenistusest vabastatud veteranide andmeid ei olnud võimalik 
isikustatult töötamise registrist kontrollida, ei saa kahjuks praegu vanuse-
rühmade lõikes veteranide registreeringuid töötamise registris analüüsida. 
Seda oli võimalik teha vaid ühe näitajana kogurühma kohta. Samas nähtub 
veteranide vanusjaotusest (vt joonis 1), et valdav enamik veterane ei ole 
vanadus pensioni eas – sellises eas isikute osakaal on kõigest 0,3%. Seega on 
veteranide rühm ea poolest ainult mõne erandiga siiski tööhõives osalemise 
vanuses.
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Joonis 1. Veteranide vanusjaotus. Allikas: Kaitsevägi

1407 teenistusest vabastatud veterani seas oli 19.01.2016 töötamise registris 
registreeritud 888 isikut ehk tööhõive määr teenistusest lahkunud veteranide 
seas on 63%, mis on oluliselt madalam Eesti keskmisest. 

Tuleb osutada, et kuigi veteranide seas on 2016. aasta II kvartali seisuga 
74 töövõimetuspensioni saajat, on enamik nendest jätkuvalt teenistuses 
Kaitse väes ning seega ei saa nad olla madala tööhõivemäära põhjustajad. 
Teadaolevalt on vaid 11 veteranist töövõimetuspensionäri loobunud osale-
mast tööturul. Siinkohal tuleb tähelepanu juhtida, et kuigi artikli sissejuha-
tavas peatükis on nimetatud, et veterani staatuse on omandanud 78 ajateenijat 
teenistuses saadud püsiva vigastuse tõttu, siis enamik nendest on praeguseks 
tervenenud, nad ei ole enam töövõimetuspensioni saajad ja on seega pidanud 

21  Statistikaamet. Statistika andmebaas. <www.stat.ee> (22.01.2016).
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naasma tööturule. Kuna veteranipoliitika punkti 3.9 kohaselt ei saa veterani 
staatust kelleltki ära võtta22, omavad need endised ajateenijad endiselt vete-
rani staatust.

Samuti võib tähelepanelik lugeja kahtlustada, et tegevteenistuspensioni 
saavad veteranid võivad olla tööturul osalemisest loobunud ning vähen-
davad seega veteranide tööhõive määra. Seda kahtlust aitab hajutada tõik, 
et vanaduspensioni east nooremate tegevteenistuspensioni saajate seas oli 
2016. aasta I kvartalis tööhõive määr 62,3% ehk seega samas suurusjärgus 
veteranide tööhõive määraga. 

Kindlasti võib olla madala tööhõive määra põhjuseks mingil määral töö-
tamine välismaal, kuid see ei seleta rahuldavalt alapeatükis 3.1 toodud kõrget 
töötuks registreerumise määra ning järgnevas alapeatükis käsitletud ankeet-
küsitluse tulemusi.

3.3. Veteranide ankeetküsitlus

2016. aasta kevadel korraldati veteranide seas veebipõhine ankeetküsitlus. 
Muuhulgas oli ankeeti lülitatud ka küsimused vastajate tööalase olukorra 
kohta. 

Ankeetküsitlusele vastas 1036 veterani (kui surnud maha arvata, oli vasta-
jate osakaal kogurühmast umbes 38%), kellest 479 ei olnud enam tegev-
teenistuses. Küsimusele, kas peale kaitseväeteenistusest vabastamist on 
vastaja olnud töötu ja otsinud tööd rohkem kui kolm kuud, vastas 169 interv-
jueeritavat ehk 35% teenistusest vabastatutest jaatavalt. 

Küsimusele, kas pärast kaitseväeteenistusest lahkumist on isik olnud töötu 
rohkem kui 12 kuud, vastas 37 isikut ehk 7,7% teenistusest vabastatutest 
jaatavalt. 

Küsimusele, milline on praegu vastaja tööalane staatus, laekus vastuseid 
kokku 950. Kui arvata maha kaitseväeteenistuses olnud isikute hulk, kes ilm-
selgelt töötasid ega saanud olla töötud, on jaotus toodud joonisel 2. 

Nagu näha, on vaid 4% teenistusest lahkunud vastajatest tunnista-
nud, et nad on praegu töötud. Samas on 16% teenistusest lahkunud vete-
rane jätnud sellele küsimusele vastamata. Kuna ankeetküsitluste probleem 
ongi see, et vastajad eelistavad endast jätta parema mulje ning annavad 
endast  võimaluse korral vaid sotsiaalselt heakskiidetavaid vastuseid23 ning 

22  Poliitika Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide osas 2012.
23  Coolican, Hugh 1990. Research Methods and Statistics in Psychology. London: Hodder 
& Stoughton, p. 103.
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 halvemini  toime tulevaid isikuid on keerulisem ankeetküsitlusse kaasata2425, 
siis võib arvata, et küsimusele mittevastanud veteranid ei pruukinud antud 
hetkel tööturul kõige paremini toime tulla. 
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Joonis 2. Kaitseväeteenistusest vabastatud veterani tööalane staatus.  
Allikas: Kaitse ministeerium

3.4. Endiste tegevväelaste registreerumine Töötukassas

Kuna Töötukassa registreerib oma kliente küll viimase töökoha alusel, aga ei 
täpsusta, kas tegemist on veteraniga, käsitletakse siinkohal ka kõikide endiste 
tegevväelaste toimetulekut tööturul. 

Ajavahemikul 01.01.2010 kuni 01.09.2015 on teenistusest vabastatud 
kokku 1567 tegevväelast. See on vägagi kattuv teenistusest lahkunud vetera-
nide arvuga, mis veteranidest ajateenijaid maha arvates on 1329. Seega saab 
järeldada, et need rühmad kattuvad väga suurel määral ning endiste tegev-
väelaste rühma analüüsimine annab artikli eesmärke silmas pidades olulise 
lisaväärtuse.

Kuna teenistusest vabastatud tegevväelaste puhul ei ole üldjuhul tegemist 
vanaduspensionieas olevate isikutega, on arusaadav, et nad jätkavad oma töö-
alast karjääri tsiviilsektoris. 

24  D’Cruz, Heather; Jones, Martyn 2004. Social Work Research. Ethical and Political 
Contexts. London: SAGE Publications, p. 156.
25  Gomm, Roger 2004. Social Reasearch Methodology. A Critical Introduction. New York: 
Palgrave Macmillan, p 156.
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Järgmisel joonisel (vt joonis 3) on toodud Kaitseväest lahkumiste dünaa-
mika ajavahemikul 01.01.2010 kuni 01.09.2015 ning samal ajavahemikul 
Töötukassas end töötuna arvele võtnud endiste tegevväelaste arv. 
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KV-st lahkumine             KV Töötukassasse registreerumine

Joonis 3. Teenistusest vabastatud ja end töötuna arvele võtnud endised tegevväelased. 
Allikas: Kaitsevägi, Töötukassa

Absoluutarvudena väljendades on teenistusest vabastatud sel ajavahemikul 
1567 tegevväelast ning Töötukassas on end arvele võtnud 718 endist tegev-
väelast. Protsentuaalselt tähendab see, et 45,8% endistest tegevväelastest on 
end vaadeldud aja jooksul arvele võtnud töötutena. 

Täpsustusena on siinkohal välistatud sama isiku registreerumine töötuna 
mitu korda järjest. Teisisõnu – iga töötuks registreeruja on ainukordne, üks 
ja sama endine tegevväelane ei saa statistikat paisutada mitmekordse töötuks 
registreerumisega. Nimelt registreerib Töötukassa pöördujate viimase 
töökoha ning ühe ja sama endise tegevväelase registreerumiseks töötuna 
peaks viimane pärast esimest töötuna registreerumist taas Kaitseväkke 
teenima minema ning teistkordse Kaitseväest vabastamise järel taaskord end 
töötuna arvele võtma. Selline konstruktsioon on teoreetiliselt võimalik, kuid 
praktikas vähe tõenäoline.

Kuigi joonisel 3 toodud ajateljel võib mõnel hetkel täheldada tugevat 
korrelatsiooni Kaitseväest lahkumise ja Töötukassas arvele võtmise vahel 
teatud hilisemal ajahetkel, siis pikemaid ajavahemikke vaadeldes korrelat-
siooni ei esine. See tähendab, et endised tegevväelased ei registreeru töötuks 
teenistusest lahkumisel mingi kindla intervalli järel vaid juhuslikult. 
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3.5. Endiste politseinike registreerumine Töötukassas

Tuvastamaks endiste kaitseväelaste ja teenistusest lahkunud veteranide olu-
korra erandlikkust või mitteerandlikkust, on kohane teha siinkohal võrdlus 
lähima võimaliku sarnase rühmaga. Kuna ka politseiametnikel on olemas 
piirvanuse süsteem, mis näeb ette spetsialisti lahkumise süsteemist 55-aas-
tasena ning juhi lahkumise 60-aastasena (vt politsei- ja piirivalve seadus 
§ 96)26, sobivad politseinikud selleks võrdluseks suurepäraselt.

Ajavahemikul 01.01.2010 kuni 01.09.2015 on teenistusest vabastatud 
kokku 1641 politseiametnikku ning samal ajavahemikul on end Töötukas-
sas arvele võtnud 437 endist politseiametnikku. See teeb Töötukassas regist-
reerumise protsendiks 26,6 ning on oluliselt madalam endiste tegevväelaste 
vastavast näitajast (vt ptk 3.4).

Alloleval joonisel on toodud politseiteenistusest lahkumise ja vastavate 
isikute Töötukassas arvelevõtmise dünaamika.
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politseist lahkunud             POL Töötukassasse registreerumine

Joonis 4. Teenistusest lahkunud ja end töötuna arvelevõtnud endised politseiametnikud. 
Allikas: Töötukassa, Politsei- ja Piirivalveamet

Erinevalt Kaitseväest, kus tegevväelaste seas pole suurkoondamisi olnud, 
toimus Politsei- ja Piirivalveameti reformi käigus üsna suur koondamine, 
mis tipnes septembris 2014 kokku 77 inimese lahkumisega. 

On huvitav märkida, et kogu vaadeldava aja vältel teenistusest lahku-
mise ja Töötukassas üks kuu hiljem töötuna registreerumise korrelatsioon 
on endiste politseinike puhul oluline ehk 0,771. Kuna valimis on praegusel 
juhul kokku 68 tunnust, tuleb seda korrelatsioonikordajat lugeda ühteaegu 

26  Politsei- ja piirivalve seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015005, 21.12.2015
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nii  tugevaks kui ka tähenduslikuks. Analoogne andmestik kaitseväelaste 
puhul sellist korrelatsiooni ei näidanud (vt joonis 3), mis osutab tõenäoliselt 
sellele, et kui kaitseväeteenistusest lahkutakse enamasti vabatahtlikult, siis 
politseiteenis tusest lahkutakse koondamisega, mistõttu on endistel politsei-
ametnikel pärast ühte või kahte kuud õigus töötuskindlustushüvitisele, mida 
saab taotleda end töötuks registreerides27.

3.6. Endiste tegevväelaste töötukarjäärist

Töötukassa andmete põhjal on võimalik esitada endiste tegevväelaste kohta 
selles vallas mõningaid näitajaid. 

Tabelis 3 on toodud neljal vaadeldud ajahetkel töötuna registreerunud 
endiste tegevväelaste arv ning nende isikute viimasest hõivest möödunud 
aeg. Silmas tuleb pidada, et tegemist on viimasest ametlikust hõivest möödu-
nud ajaga ning ei arvestata võimalikku vahepealset töötamist välismaal või 
mitteametlikult töötamist.

Tabel 3. Viimasest hõivest möödunud päevade arv

Kuupäev/Viimasest 

hõivest möödunud 

päevade arv

13.09.2009 13.09.2011 13.09.2013 13.09.2015

Isikute arv

0–6 kuud 0 18 10 13

6–12 kuud 3 19 14 5

üle 12 kuu 3 16 24 9

Kokku 6 53 48 27

Allikas: Töötukassa

Kuna Töötukassa kasutab viimasest hõivest möödunud aja fikseerimisel 
kolme astmelist jaotust, jääb selgusetuks, kui pikk on viimasest hõivest möö-
dunud aeg, mis ületab 12 kuud. Oluline on märkida, et nii pikalt ilma amet-
liku tööhõiveta olnud isikute osakaal ulatub vaadeldud ajal kolmandikust 
kuni pooleni ning isikute osakaal, kes on olnud vähemalt kuus kuud ilma 
tööta, ületab poole vaatlusalusest rühmast.

Keskmine viimasest hõivest möödunud päevade arv on viimasel kolmel 
vaadeldud ajahetkel, aastatel 2011, 2013 ja 2015, olnud vastavalt 361, 435 
ja 417. Seega registreeritakse end töötuks umbes üks aasta pärast teenistu-
sest vabastamist. 2009. aastal oli töötuks registreerunutel keskmine viimasest 

27  Töötuskindlustuse seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015093, 30.08.2016
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hõivest möödunud päevade arv 886, kuid kuna vaatlusaluseid isikuid oli vaid 
kuus, ei saa nii väikese rühma põhjal olulisemaid järeldusi teha. Tuleb arves-
tada, et hilisemad, suurema arvukusega rühmad korrigeerivad seda näitajat 
oma keskmisega ühes või teises suunas.

Tabelis 4 on esitatud endiste tegevväelaste töötuna arveloleku kestus 
neljal ajahetkel. Arveoleku kestust saab kasutada näitajana tööturuteenuste 
efektiivsuse, registreeritud töötute konkurentsivõime ja üldise majandusolu-
korra kohta.

Tabel 4. Töötuna arveloleku kestus

Kuupäev/ 

Arveloleku kestus

13.09.2009 13.09.2011 13.09.2013 13.09.2015

Isikute arv

0–6 kuud 0 23 15 17

6–12 kuud 5 17 15 4

üle 12 kuu 1 13 18 6

Kokku 6 53 48 27

Allikas: Töötukassa

Nagu tabelist 4 ilmneb, on tulnud enamikul töötuna registreeritud endistel 
tegevväelastel tegelda tööotsimisega Töötukassa abil üle kuue kuu. Erandiks 
on vaid 2015. aasta, mil üle kuue kuu töötuna registreerunuid oli vähem kui 
alla kuue kuu töötu staatust kandnuid (absoluutarvudes 10 versus 17). 

Tabelis 5 on ära toodud endiste tegevväelaste töötuna arveloleku lõpeta-
mise põhjused. Mitte alati ei tähenda töötu staatusest väljumine ning seega 
töötute osakaalu vähenemine positiivset arengut. Isikute töötu staatus võib 
lõppeda ju ka surma, heitumise või püsiva töövõimetuse tekkimise tõttu. 

Tabel 5. Töötuna arveloleku lõpetamise põhjused

Kuupäev/

Töötuna arveloleku lõpetamise põhjus
13.09.2009 13.09.2011 13.09.2013

Tööle rakendumine (sealhulgas ettevõtjaks 
hakkamine) 4 39 26

Isiku enda soovil 1 5 11

Määratud ajal töötukassasse pöördumata 
jätmine 1 8 6

Muud põhjused* 0 1 3

Kokku 6 53 46

Allikas: Töötukassa
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Nagu tabelist 5 näha, fikseerib Töötukassa rohkem kui poolte endiste tegev-
väelaste puhul nende tööle asumise. 

Kui võrrelda endiste kaitseväelaste töötuna arveloleku lõpetamise põhju-
seid kõikide töötutega, siis olulisi erinevusi ei ole – kui endiste tegevväelaste 
puhul on registreeringu lõpetamise põhjuseks tööle asumine umbes 70%-l 
juhtudest (sama näitaja kehtis ka veteranide puhul – vt tabel 3) siis kõikide 
töötute vastav näitaja on umbes 66%.28 

4. Diskussioon

Kaitseressursside Amet ei uuri eraldi veterane, kuid korraldab teenistusest 
lahkujate seas uuringuid, millest üks ankeetküsitlus (n = 290) näitas, et 44% 
läks tööle erasektorisse, 30% välismaale, 17% avalikku sektorisse ning 6% 
mujale29. Suhteliselt suur välismaale lahkujate osakaal võimaldab seletada 
veteranide madalat tööhõive määra. Kui isik registreerib end umbes 400 
päeva pärast Kaitseväest lahkumist töötuks ning vahepeal ametlikult tööta-
nud ei ole, saab see tuleneda kas välismaalt naasmisest või mitteametlikust 
töötamisest erasektoris. 

Erialade puhul teatas 80% ankeetküsitlusele vastanuist konkreetse ameti-
ala, kus nad pärast militaarkarjääri tööle hakkasid. Esikohal oli korrakaitse, 
teisel ehitus ning kolmandal logistika. Vaid 20% nimetasid oma ametialana 
„muu“. Seega oli 80% teenistusest lahkujate puhul olemas konkreetne edasise 
töökoha plaan ning hilisem pöördumine Töötukassasse näitas, et plaan ei 
teostunud ja selle juures võisid olla ka mitteametlikult töötamise tunnused.

Kaitseressursside Ameti hilisem ankeetküsitluste kokkuvõte näitab, et 
üldiselt on kaitseväeteenistusest lahkujad pidanud esmaseks lahkumise põh-
juseks paremaid palgatingimusi väljaspool Kaitseväge. 2013. aastal vastas nii 
84%, 2014. aastal 78% ning 2015. aastal 82% küsitletutest30.

Töötukassa andmete kohaselt leiab ligi kaks kolmandikku end arvele-
võtnud endistest tegevväelastest Töötukassa abiga töö ning ülejäänud 
lõpetavad oma registreeringu muudel põhjustel. Samuti osaleb ligi kaks 

28  Töötukassa 2016. Töötuna arveloleku lõpetamised aasta jooksul. <https://www.tootu-
kassa.ee/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=TYqM9A7paj2f6G2cmDWZRfbxVT8io
3DloIxeY4hDB8g> (24.08.2016).
29  Kaitseressursside Amet 2015. Tegevteenistusest lahkuvate tegevväelaste lahkumisan-
keetide analüüs 2012–2013, lk 19.
30  Padar, Eveliis 2016. Tegevväelaste Kaitseväest lahkumise põhjused. Tartu: Kaitseres-
sursside Amet, lk 10–11. [Padar 2016]
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 kolmandikku endistest tegevväelastest mõnel Töötukassa pakutud kooli-
tusel. Siin võib näha olulist seost, sest huvi koolitusel osalemise vastu moti-
veerib endist tegevväelast oma registreeringut Töötukassas nõuetekohaselt 
 säilitama.

Töötukassa pakutud koolitusel osalejatest omakorda ligi 80% õpib 
 merendus- või maismaalogistika koolitusel, teisisõnu on need valdkonnad, 
kus endised tegevväelased leiavad järelikult kõige suurema tõenäosusega 
tööalase rakenduse. 

Kvalitatiivse uuringuta on raske anda hinnangut, kas tööealisele ini-
mesele on ligi 400 päeva pikkune ajavahemik ametlikult Eestis töötamata 
prob leemiks või mitte. Aastapikkune apelsinikorjamine Austraalia farmerite 
juures või mõni muu välisriigis töötamise mudel on üsna sage tänapäeva 
Eesti noore karjääris31 ja see seletaks pikka Eestis mittetöötamise aega. 

Teisalt on loogiline, et Töötukassasse pöördumine leiab aset alles siis, kui 
omal käel tööotsimine on lõppenud tagajärjetult ehk isik on teatavas mõttes 
iseseisva hakkamasaamise mõttes kaotanud lootuse. Samas ei ole ehk kohane 
anda tööotsimisele Töötukassa kaudu automaatselt negatiivne tähendus, sest 
see võib ollagi normaalne viis tööd otsida ning mingil põhjusel on see endiste 
tegevväelaste seas levinud keskmisest rohkem. 

Kui arutleda kontekstis, nagu oleks suure hulga endiste tegevväelaste 
Töötukassasse pöördumine negatiivse tähendusega trend, siis järgneks aru-
saadavalt küsimus, miks me sellest varem näiteks ajakirjanduse vahendusel 
kuulnud ei ole. Üks võimalik vastus on see, et kaitseväeteenistusest lahku-
misel nii-öelda põletatakse sillad ega taheta tunnistada oma otsuse ekslik-
kust, mida kinnitab ka Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna 
juhataja asetäitjalt saadud info, et tegevteenistusest lahkujad naasevad teenis-
tusse haruharva. Võib-olla on teataval määral paikapidav ka nn läbitud etapi 
hüpotees – kui kaitseväeteenistuses on juba oldud, siis loetakse see oma elus 
lõp likult läbitud etapiks, mille peale ei taheta enam mõelda ning kaitseväe 
suunal mingeid signaale välja ei saadeta.

Olukorda võib selgitada ka tõik, et Kaitseväkke teenima tulevate inimeste 
seas ongi palju selliste isiksuseomadustega inimesi, kes teatava elamusva-
jaduse tõttu32 võtavad ka pärast teenistust ette samme, mis ei sobitu kokku 

31  Krusell, Siim 2013. Eesti elanike töötamine välismaal. – Pilte rahvaloendusest. Koosta-
nud A. Tõnurist. Tallinn: Statistikaamet, lk 131.
32  Britt, Thomas W.; Adler, Amy B.; Castro, Carl A. 2006. Military Life, The Psychology 
of Serving in Peace and Combat Military Performance. London: Greenwood Publishing 
Group, p. 221.
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 traditsioonilise tööturuga ning viivad pikemas perspektiivis otsuseni pöör-
duda Töötukassasse. 

Samuti võib selgitada olukorda ülemääraste ootustega ehk 2. peatükis 
käsitletud otsimisteooria abil, ja mitte ainult Kaitseväes makstava keskmi-
sest kõrgema palga, vaid ka sõjaväelase suhteliselt kõrgema staatuse tõttu 
ühiskonnas. Sõjaväelase ametit on läbi ajaloo peetud õilsaks, see on näidanud 
(tinglikult) kuuluvust valitsejaga samasse rühma, olles näiteks keskajal üheks 
kolmest seisusest (vaimulikud, rüütlid, käsitöölised/talupojad)33. Mitmetes 
ühiskondades on sõjaväelase karjäär olnud tavainimesele ainsaks võima-
luseks jõuda aadlitiitlini. Läbi ajaloo domineerinud mõtteviisi kohaselt tähen-
daks sõjaväelase karjääri asendamine nn käsitöölise (kaasajal näiteks ehitaja) 
staatusega olulist langust ühiskondlikus hierarhias. Seetõttu on ka arusaadav, 
et endised sõjaväelased kogevad oma karjääri jätkamisel tsiviilstruktuurides 
keskmisest rohkem kohanemisraskusi.

5. Järeldused

Hüpotees, et teenistusest lahkunud veteranid kogevad uue töökoha leidmisel 
keskmisest suuremaid raskusi, leidis kinnitust eelkõige keskmisest madalama 
tööhõive määra tuvastamise (vt ptk 3.2) ning lähima võimaliku võrreldava 
rühma ehk endiste politseinike lühema töötusperioodi vaatlemise kaudu (vt 
ptk 3.5).

Analüüsile peaks järgnema kvalitatiivne uuring, selgitamaks välja mehha-
nismid, mis vallanduvad, kui endine tegevväelane siirdub tööturule. Kuidas 
ta tajub oma olukorda, võimekust ja perspektiive? Kui traagiliselt endine 
tegevteenistuja seda võtab, kui planeeritud karjäär tsiviilsektoris luhtub? 
Kas Kaitsevägi peaks teenistusest lahkujaid võimalikest ohtudest teavitama? 
Samas oleks see mitmeti tõlgendatav, kui Kaitsevägi hakkaks tegevteenis-
tusest lahkujate edasisi karjääriootusi metoodiliselt õõnestama.

Samuti on oluline uurida kvalitatiivselt, kuidas Töötukassa spetsialistid 
tajuvad endisi tegevväelasi klientidena. Kas nad eristuvad kuidagi ülejäänud 
klientidest? Kas on mingeid teenuseid või meetmeid, mis on endiste tegev-
väelaste puhul tavapärasest tõhusamad?

Arutelukoht on ka Kaitseväe roll ja vastutus selle problemaatikaga tegele-
misel. Võib küsida, kas Kaitseväes omandatud oskused pole tsiviilsektoris 
konkurentsivõimelised ehk kas parimas õppimiseas kulutatud aeg  väljaõppele 

33  Varrak, Toomas 2001. Sissejuhatus poliitika- ja riigiteadustesse. Tallinn: Külim, lk 23.
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Kaitseväes kahjustab isiku hilisemat läbilöögivõimet tööturul. Kas ja kui suur 
on sellisel juhul Kaitseväe vastutus konkurentsivõime taastamisel? Nagu 
sisse juhatavas peatükis osutati, on Kaitsevägi veteranipoliitikaga juba võtnud 
endale teatava vastutuse.

Sellegipoolest näitas analüüs, et suur hulk (umbes 2/3) töötuks regist-
reerunud veterane ja endisi tegevväelasi saab abi Töötukassast ning kuna 
osakaal on sama ka kõigi ülejäänud töötute puhul, peaks tulemust pidama 
rahuldavaks. Teisisõnu ei ole vaadeldud sihtrühm Töötukassa spetsialistide 
jaoks ülejäänud klientidest lootusetum.

Silmas pidades tõsiasja, et teenistusest lahkutakse ootustega paremale 
palgale ja parematele karjäärivõimalustele34, kuid umbes aasta hiljem pöör-
dutakse tööd otsides Töötukassa poole, tuleks teenistusest lahkujaid sellisest 
võimalikust asjade käigust teavitada. Teenistusest lahkujatele saaks selgitada, 
mis toimub nendes majandussektorites, kus nad soovivad rakendust leida 
ning milline peaks olema isiku kutsealane ettevalmistus, et perspektiiv töö-
turul hakkama saada oleks parem.

Samuti tuleks teenistusest lahkujatele põhjalikumalt selgitada välismaal 
töötamise ja mitteametlikult töötamise aspekte, sh töötaja õiguste, vanadus-
pensioni ning ravikindlustusega seonduvat.

Kuigi veteranipoliitika võimaldab kõikidele veteranidele karjäärinõusta-
mist ja ümberõpet35, on nende võimaluste teadvustamisel ja paremal kasuta-
misel võimalik veel rohkem nõustada ja teavitustööd teha.

6. Kokkuvõte

Artikkel aitas välja tuua tõiga, et teenistusest vabastatud veterani jaoks on 
töökoha leidmine keeruline problemaatika, veteranid vajavad sageli pro-
fessionaalset abi ning tuleb olla valmis, et Kaitsevägi panustab vajaduse 
korral selles vallas rohkem.

Kui pidada tööturuteenuste puhul vajalikuks teatavat lisasekkumist, tuleks 
kindlasti arvestada mõõdukust, et mitte tekitada liigset sõltuvust ja õpitud 
abitust. Tööturuteenuste osutamine saab käia vaid koostöös ning selle teenuse 
osutamine peab olema suunatud abistaja ja abistatava vahelise sõltuvuse 
vähendamisele, mitte suurendamisele. 

34  Padar 2016, lk 10–11.
35  Poliitika Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide osas 2012, lk 12.
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SÕJATEOLOOGIA ILMINGUD 
LÄHIS-IDAS DAESHI NÄITEL:

KAS RELIGIOOSNE LIIKUMINE VÕI 
POLIITILIS-SÕJALINE ORGANISATSIOON?

Holger Mölder ja Vladimir Sazonov

 

1. Sissejuhatus1

21. sajandil on nn jumala tahe2 kutsunud mitmes Lähis-Ida piirkonnas esile 
julma vägivalda ja sallimatust, mis tänapäeva liberaalseid väärtusi hinda-
vas globaliseerinud maailmas mõjub anakronismina. Usulisi ekstremiste 
ise loomustav äärmuslik fanatism viib tegelikkuses religiooni heade ideede 
 moonutamiseni ning usu ja jumala ärakasutamiseni inimlike kirgede ja 
soovide huvides, sageli väga küünilise ja labase eesmärgiga. Tihti on reli-
gioosse identiteedi varjus tegu ohtliku ja äärmusliku ideoloogiaga (näiteks 
Islamiriigi ehk Daeshi puhul)3, millega  ekstremistlikud poliitikud oma kavat-
susi õigustavad.

Araabia kevadega4 puhkenud ulatuslikud sotsiaalsed protsessid paljudes 
araabia riikides on põhjustanud sealsetes ühiskondades olulisi ideoloogi-
liste suundumuste muutusi. Paljud Lähis-Ida ilmalikud diktaatorid (Zayn 
al-‘Ābidīn bin ‘Alī Tuneesias, Ḩusnī Mubārak Egiptuses, Mu‘ammar al-
Qadhdhāfī Liibüas, ‘Alī ‘Abdullāh Sāliḩ Jeemenis) pidid küll võimult 
lahkuma, kuid Läänes nii oodatud lääne tüüpi demokratiseerumise asemel 
seisame silmitsi nähtusega, mida võib nimetada politiseerunud islamiks – 

1  Artikkel ilmub baasfinantseeritava teema PHVKU16926 toetusel.
2  Vt nt Sazonov, Vladimir 2015. Vägivald Jumala nimel: Allahi sõdalaste džihaad Õhtu-
maade vastu. – Kirik ja Teoloogia, 4. detsember 2015 <http://kjt.ee/2015/12/vagivald-jumala-
nimel-allahi-sodalaste-dzihaad-ohtumaade-vastu/> (20.10.2016).
3  Daesh ehk Da’ish on akronüüm araabiakeelsest ad-Dawlah al-Islāmiyah f ī ‘l-ʿ Irāq 
wa-sh-Shām ehk Islamiriigist Iraagis ja Levantis. Alates 29. juunist 2014, pärast kalifaadi 
väljakuulutamist, nimetavad nad end ise Islamiriigiks (ad-Dawlah al-Islāmiyah) või ka Kali-
faadiks, rõhutades oma globaalseid ambitsioone.
4  Vt lähemalt Lähis-Ida olukorra kohta pärast Araabia kevadet: Danahar, Paul 2014. The 
Middle East. The World After The Arab Spring. London-New Delhi-New York-Sydney: 
Bloomsbury.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 3, 2016, pp. 208–231 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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religiooni kui taustsüsteemi ja poliitiliste eesmärkide ühendamisel tekki-
nud maa ilmavaatega. Islami5 senisest olulisemalt suurem politiseerumine6 
sai alguse 1970. aastate lõpus Iraani islamirevolutsiooniga7, mis tugevdas 
 šiiitide poliiti list identiteeti, ja Nõukogude vägede invasiooniga Afganistani, 
mis oli tõukejõuks sunniitide poliitilisele konsolideerumisele. Ameerika 
Ühend riikide ja tema liitlaste sõjaline sekkumine Afganistani 2001. aastal ja 
Iraaki8 2003. aastal lisas varem süttinud lõkkesse hagu ning tugevdas islami 
identiteedil puhkenud vastupanuliikumist. 

Piirkonna mässulisust stimuleerib oluliselt viimased 30–40 aastat tõusu-
teel olnud islami identiteedile rajatud religioosse-kultuurilise enesetead-
vuse tõus, mis on otsinud endale väljundit ka poliitikas. Iseloomulik on 
see, et araabia kevade käigus ei asendunud sekulaarsed ja natsionalistlikud 
autoritaarsed režiimid mitte läänemeelse demokraatiaga, vaid valimised 
tõid nii Tuneesias, Egiptuses kui ka Liibüas esimese lainena võimu juurde 
islamist likud liikumised. Vaid esimeses neist on demokraatia osutunud 

5  Islami rajajaks oli prohvet Muhammad (570–632), kel tekkis aegamööda arvukalt pool-
dajaid ning kes osutus edukaks vallutajaks. Prohvet alustas 613 uue usuvoolu avaliku propa-
geerimisega, 24. septembril 622 kolis ta ühes suure hulga oma pooldajatega Mediinasse. See 
daatum on islamiajastu algus, mida teame hidžra ehk ümberasumisena. Muhammad jätkas 
oma vallutusi ja aastaks 632 tunnustati islamit juba tervel Araabia poolsaarel. Kui prohvet ja 
islamisõdalane Muhammad aastal 632 suri, hakkasid tema asemel valitsema tema järglased 
kaliifid – asendajad ehk jumala asehaldurid. Esimesed kaliifid vallutasid terve Lähis-Ida 
ja Põhja-Aafrika, luues Hispaaniast Indiani ulatunud võimsa impeeriumi, mida me teame 
Araabia kalifaadi nime all. Endised Bütsantsi ja Pärsia impeeriumi alad neelati araablaste 
poolt kiiresti alla ja sellest sai uue islamiriigi territoorium. Esimeseks kaliifiks oli Abū Bakr 
(632–634), teiseks Umar ibn al-Khattāb (634–644). Just Abū Bakri ja Umari ajal vallutati 
suurem osa Lähis-Idast ning Sassaniidide dünastiale kuulunud Pärsia. Pärast seda, kui Iraak 
langes araablaste kätte, sai Iraagist araablaste kalifaadi oluline maa. Umaijaadide dünastia 
kaliif Muavija, kes valitses 661–680, nägi Süüria aladel olulist strateegilist sõlmpunkti ning 
viis Araabia kalifaadi pealinna Damaskusesse, kuhu see jäi 8. sajandi keskpaigani. Aastal 
750 kerkis esile uus kaliifide dünastia. Võimule tulid Abbassiidide dünastia, kes viis kali-
faadi pealinna aastal 762 Damaskusest üle Bagdadi. Sellest ajast oli Iraak kalifaadi olulise-
maid alasid.
6  Muidugi, islami politiseerimise ilminguid on teada ka varasemast ajast, kuid just 
1970. aas tatel kerkis see esile selgemalt nähtavamal kujul.
7  Ahmari, Sohrab 2013. Mojtaba Vahedi: Iran’s Revolution from the Inside Out. – The 
Wall Street Journal, 3 June. <http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324216
004578481270274888486> (12.10.2016).
8  Vt Iraagi kohta lähemalt Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir; Värk, René 2013. 
Kümme aastat operatsioonist „Iraagi vabadus“: ajalooline, poliitiline ja õiguslik ülevaade 
ning Iraagi tulevikuperspektiivid. – Ajalooline Ajakiri, 3 (2013), lk 405–418.
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 jätkusuutlikuks. Egiptuses kukutati islamistid (Moslemi Vennaskond)9 sõja-
lise riigipöördega võimult ning Liibüas puhkes verine kodusõda, kus osa-
levad nii sekulaarsed jõud (Tobruki valitsus), mõõdukad islamistid (Tripoli 
valitsus) kui äärmuslikud islamiäärmuslased, sh Daesh, Jabhat Fateh al-Sham 
(endine Jabhat al-Nusra). Vaid Tuneesias saame rääkida stabiilsest demok-
raatiast, kus toimus korraliste parlamendivalimiste tulemusena 2014. aastal 
valitsuse vahetus. Vanadest araabia riikide sekulaarsetest autoritaarsetest 
režiimidest on vaid Bashār al-Assadi juhitav režiim suutnud võimule jääda 
Süürias, kuigi seisame silmitsi juba kuuendat aastat riiki lõhestava kodu-
sõjaga, kus algsest vastupanust Assadi repressiivsele režiimile on kujunemas 
ususõda sunniitide ja šiiitide vahel. 

Religioossete konfliktide taustal Lähis-Idas on viimasel ajal tugevasti 
esile kerkinud islami sõdalase kuvand, millesse on kõvasti panustanud Al 
Qaeda eesotsas oma kunagise ikooniks muudetud liidri Osama bin Ladeniga, 
kuid ka viimase konkurendiks tõusnud Iraagi islamistlikust vastupanuliiku-
misest välja kasvanud Daesh. Araabia kevade ajal puhkenud rahutuste käigus 
laiendas Daesh oma tegevust Süüriasse ning kuulutas 29. juunil 2014. aastal 
välja üleilmse islamistliku kalifaadi10, lugedes end 632. aastal prohvet Muha-
medi järglaste rajatud kalifaadi järglaseks.

Artikli eesmärk on vaadelda Daeshi islamistlike sõdalaste ideoloogiat, 
muuhulgas seda, kuidas nad kasutavad oma poliitiliste eesmärkide õigusta-
miseks Koraani ning religiooni laiemalt. Kuid kas Daeshi võib üldse pidada 
religioossetel alustel tegutsevaks liikumiseks või on pigem tegemist reli-
gioosseid sümboleid kasutava sõjalis- poliitilise organisatsiooniga? Siin 
seisame silmitsi mitmete Lähis-Ida piirkonnale iseloomulike ajalooliste 
 traditsioonidega, mida on tavaks liigitada sõjateoloogia alla.

9  Reissner, Johannes 1980. Ideologie und Politik der Muslimbrüder Syriens: von den 
 Wahlen 1947 bis zum Verbot unter Adīb aš-Šīšaklī 1952. Volume 55 of Islamkundliche 
Untersuchungen, K. Schwarz: Freiburg i. Br. [Reissner 1980]; vt ka Espak, Peeter 2011. 
Moslemi Vennaskond – hunt lambanahas. – Postimees, 10. veebruar 2011, <http://arvamus.
postimees.ee/386159/peeter-espak-moslemi-vennaskond-hunt-lambanahas> (20.10.2016).
10  Vt nt Withnall, Adam 2014. Iraq crisis: Isis declares its territories a new Islamic state 
with restoration of caliphate’ in Middle East. – Indenpedent, 30.06.2014, <http://www.inde-
pendent.co.uk/news/world/middle-east/isis-declares-new-islamic-state-in-middle-east-with-
abu-bakr-al-baghdadi-as-emir-removing-iraq-and-9571374.html> (17.10.2016).
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2. Sõdade õigustamine jumala tahtega ja sõja-

teoloogia kujunemine Lähis-Idas

Sõdu11 on inimtsivilisatsiooni koidikust saadik  üritatud religioosselt õigus-
tada. Väga sageli on selleks kasutatud teoloogiat ning Daeshi võib lugeda 
tänapäevase sõjateoloogia üheks äärmuslikumaks ilminguks. 

Juba vanal ajal räägiti sõdadest, sh õiglastest ja ebaõiglastest sõdadest, 
ning sõdade õigustamisest, kasutades selleks tihtipeale teoloogilisi kontsept-
sioone, kui sõda esitati jumalatele meelepärase tegevusena. Kreeka filosoof 
Aristoteles (384–322 eKr) oli esimeste seas, kes diskuteeris sõdade põhjuste 
üle teoses „Poliitika“,  kus ta muuhulgas väidab, et „sõdade põhjus ei pruugi 
ju olla õiglane“12. 20. sajandi lõpus analüüsis oma raamatus „Õiglased ja 
ebaõiglased sõjad“ (1980) õiglaste ja ebaõiglaste sõdade küsimust tuntud 
Ameerika riigiteadlane ja sõjafilosoof Michael Walzer, kes vaatles inimeste 
käitumist sõdades:

11  Mis on üldse sõda? Mida me mõistame sõja all? Sõda on kultuuri ja tsivilisatsiooni tun-
nus ning juba III eelkristlikul aastatuhandel muistses Sumeris oli sõdadel ja sõjapidamisel 
suur osakaal. Juba siis otsiti sõdade õigustamiseks ideoloogilist kinnitust ja teoloogilist põh-
jendust. Nii oli see 3000 aastat eKr ja nii on see ka tänapäeval, hoolimata tohutust arengust 
tehnoloogias ja sõjapidamise printsiipides. Tuntud Hiina sõjateoreetik ja strateeg Sun Zi 
(elanud oletatavasti VI sajandi 2. poolel eKr) määratleb oma traktaadis „Sõja seadused“ sõda 
nii: „Sõda on riigile suur asi, elu ja surma pinnas, allesjäämise ja hävingu kulg, mida ei 
tohi jätta tähelepanuta“ (Sun Zi, Sun Bin 2001. Sõja seadused. Klassikalisest hiina keelest 
tõlkinud ja kommenteerinud Märt Läänemets. Tallinn: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 
lk 117). Teine tuntud sõjateoreetik, Saksa kindral Carl von Clausewitz (1780–1831) märgib 
oma traktaadi „Sõjast“ sissejuhatuses, et „sõda pole midagi muud kui laiendatud kahevõit-
lus. Püüdes kujutleda ühtse tervikuna üksikute kahevõitluste tohutut hulka, millest tervik 
koosneb, on meil parem endale ette kujutada kahte maadlejat. Kumbki katsub teise kallal 
füüsilist vägivalda tarvitades oma tahtmist saada; tema lähim eesmärk on vastane matile 
heita ja välistada seeläbi tolle igasugune edasine vastupanu. Sõda on seega vägivallaakt, et 
sundida vastast toimima meie tahte kohaselt“ (Clausewitz, Carl von 2004. Sõjast. Kindral 
Carl von Clausewitzist järele jäänud teos. Tõlkinud Krista Räni, Tallinn: Kaitseväe Ühen-
datud Õppeasutused, Eesti Keele Sihtasutus, lk 27). Muistses Mesopotaamias vaadeldi sõda 
kui vägivalla organiseeritud vormi ja tsivilisatsiooni ühte olulist tunnust. Sõda oli tsivi-
lisatsiooni arengu üks ilming ja produkt, olles väga tihedalt seotud nii riikliku ideoloogia kui 
ka teoloogiliste kontseptsioonidega. Sõjakunst oli väga oluline tsiviliseerimise protsess nii 
muistses Lähis-Idas kui ka Hiinas. Tuntud sumeri müüdis „Enki ja maailma kord“ nimetasid 
sumerlased sõjakunsti üheks tsivilisatsiooni ME-ks ehk oluliseks alusnormiks. – Bahrani, 
Zainab 2008. Rituals of War. The Body and Violence in Mesopotamia, New York: Zone 
Books, pp. 9–10. [Bahrani 2008].
12  Aristoteles 2015. Poliitika. Tõlk. A. Lill. 1. raamat, VI. Tartu: Ilmamaa, lk 15.
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Niikaua kui mehed ja naised on rääkinud sõdadest, on nad iseloomus tanud 
neid õigete või valedena. Ja peaaegu sama kaua on mõned neist selliseid 
hinnan guid pilanud, nimetanud farssideks ja nõudnud, et sõda jääks välja-
poole moraalseid hinnanguid. Sõda on maailm, kus elu on kaalul ning 
inimloomuse kaalu on vähendatud tema algsete vormideni, kus valitsevad 
omakasu ja vajadused. Mehed ja naised tegutsevad enda ja oma kogukonna 
huvides ja seal ei ole kohta moraalile ning õigusele. Inter arma silent leges: 
sõja ajal seadus vaikib.13

Daniel M. Bell jr tõstatas raamatus „Just War as Christian Discipleship“ 
(„Õiglane sõda kui kristlik jüngerlus“) olulised küsimused – mis teeb sõja 
õiglaseks? mis teeb sõja ebaõiglaseks? – ning arutas selle üle, kuidas krist-
lik religioon adopteeris õiglase sõja traditsiooni Kreeka-Rooma kultuuri-
ruumist14. Teadagi ulatusid püha- ja ususõjad oma juurtega eelkristlikul 
ajastul Lähis-Ida kultuuriruumi ning olid üpriski levinud nähtused juba 
siis, kui hakkasid tekkima esimesed riiklikud moodustised, kujunesid välja 
usundid ja tekkisid panteonid15. Palju keerulisem on vastata küsimusele, 
 millisel ajal hakkas Lähis-Idas arenema sõjateoloogia16. 

Kui tekkisid sõjad ning arenes sõjapidamine, siis tõusis ka vajadus sõdu 
ideoloogiliselt põhjendada. Üks viis sõdade õigustamiseks on kasutada 
selleks teoloogiat, teisisõnu õpetust jumalikust väest ja tahtest. Suured sõja-
lised konfliktid Mesopotaamias leidsid aset juba V ja IV aastatuhandel eKr, 
veel enne kiilkirja leiutamist Sumeris umbes 3300 eKr, mida kinnitavad 
arheoloogilised andmed.17 

13  Walzer, Michael 2000. Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illust-
rations. Third Edition, New York: Basic Books, p. 3.
14  Bell Jr., Daniel M. 2009. Just War as Christian Discipleship. Recentering the Tradition in 
the Church rather that the State. Printed in the United States of America: Brazor Press, p. 14.
15   Schmitt, Rüdiger 2011. Der „Heilige Krieg“ im Pentateuch und im deuteronomistischen 
Geschichtswerk. Studien zur Forschungs-, Rezeptions- und Religionsgeschichte von Krieg 
und Bann im Alten Testament. – Alter Orient und Altes Testament, 381. Munster: Ugarit-
Verlag; New, David S. 2002. Holy War. The Rise of Militant Christian, Jewish and Islamic 
Fundamentalism. Jefferson: North Caroline; London: McFarland&Company.
16  Espak, Peeter 2011. The Emergence of the Concept of Divine Warfare and Theology of 
War in the Ancient Near East. – KVÜÕA toimetised, 14, lk 115–129 [Espak 2011]; Espak, 
Peeter 2010. Evolution toward the concept of Holy War in the Ancient Near East. – Society 
of Biblical Literature with European Association of Biblical Studies. International Meeting 
2010. University of Tartu, Estonia. International Meeting of Society of Biblical Literature: 
Tartu University, Estonia, July 25–29, 2010, Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 
p. 52; Espak, Peeter 2010. Sõjateoloogia algus Lähis-Idas. – Eesti Akadeemilise Orientaal-
seltsi aastaraamat, IV, lk 69–84.
17  Espak 2011, p. 115.
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Kui teoloogiat hakati sõdade motiivina laiemalt ning süstemaatilisemalt 
kasutama alles hilisemal ajal, siis sõjateoloogia algete kohta võime leida 
esimesi kirjalikke andmeid juba varasemast ajast, kui oli tekkinud kiri ja 
pandi kirja esimesed teoloogilised tekstid. Need esimesed andmed pärine-
vad muistsest Sumerist alates 2500–2400 eKr, mil tekkis sõdade teoloogiline 
õigustamine ehk sõdu hakati pidama jumalate nimel ja jumalate toel ning 
põhjendama neid jumalate tahtega.18 

Alljärgnevalt on toodud mõned näited sellest, kuidas muistses Lähis-Ida 
üritati õigustada sõdu jumala või jumalate tahtega.

Auahne ja ambitsioonikas vallutaja sumerlane E-anatum, kes valitses ligi-
kaudu 2450–2425 eKr Lagaši linnriigis (Sumer, Lõuna-Iraak), üritas õigus-
tada terve Sumeri vallutamist Lagaši linna patroonjumala Ningirsu tahtega, 
mh väitis E-anatum oma raidkirjades: 

E-anatum hävitas kõik võõrad maad jumal Ningirsu jaoks19.

Kõik võõrad maad värisevad E-anatumi, jumal Ningirsu väljavalitu ees20.

E-anatum, kellel on jõudu, kuulutas, et kõik võõrad maad kuuluvad talle21.

E-anatum hävitas kõik võõrad maad jumal Ningirsu jaoks22.

E-anatum, kes orjastas kõik võõrad maad jumal Ningirsu jaoks23. 

E-anatum oli esimene teadolev valitseja Lähis-Idas, kes õigustas oma vallu-
tusi jumala tahtega. 

Veel ühe näitena on siin toodud katkend 12. ja 11. sajandi vahetusel eKr 
valitsenud Assüüria suurkuninga Tiglatpileser I raidkirjast, kes uhkustab oma 
vallutustega ning õigustab agressiooni muškide vastu jumala Aššuri tahtega:

Minu troonile astumise aastal 20 000 muški koos nende viie kuningaga, kes 
50 aastat valdasid Alzu ja Purulumzu maid – tribuudi ja kümnise kandjad 

18  Ibid., pp. 115–129; Sazonov, Vladimir 2015. Justification of Wars and the Ideology of 
Divine Warfare in Ancient Mesopotamia. – Festschrift Tarmo Kulmar 65, Tartu University 
Press: Tartu, pp. 298–328; Kang, Sa-Moon 1989. Divine War in the Old Testament and in 
the Ancient Near East. – Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 177, 
Berlin-New-York: W. de Gruyter. [Kang 1989]
19  RIME 1, E-anatum E1.9.3.1, 132.
20  Ibid., E-anatum E1.9.3.5, p. 147, col iv 20–v8.
21  Ibid., E-anatum E1.9.3.1, p. 130, col v 20–22.
22  Ibid., E-anatum E1.9.3.1, p. 132, col xi 21–23.
23  Ibid., E-anatum E1.9.3.1, p. 140, Cartouche A, 1–3.
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jumal Aššurile, mu isandale – [muškid], keda ükski kuningas mitte kunagi 
pole tagasi löönud lahingus, olles kindlad oma tugevuses nad tulid alla [ja] 
vallutasid Katmuhu maa. Jumala Aššuri, mu isanda toega ma panin oma 
sõjavankrid ja armee valmis [ja], ja ootamata järelväge, ma läbisin risti 
Kašiiari mäe konarliku maastiku. Ma võitlesin nende 20 000 relvastatud 
mehega ja viie kuningaga Katmuhu maal. Ma tõin neile kaotuse. Ma kuh-
jasin nende sõdalaste laibad lahinguväljale [ja] ja lasin nende verel voo-
lata mägede orgudesse ja tasandikesse. Ma lõikasin otsast nende pead [ja] 
 kuhjasin nagu viljahunnikud nende linnade ümber. Ma tõin välja nende saagi, 
vara, [ja] omandit arvutult. Ma võtsin kinni 6000 sõdurit, kes pääsesid minu 
relvade käest [ja] alistusid mulle, ja arvasin nad oma maa alamate hulka.24

Jumal Aššurit25 ja teisi muistsest Lähis-Ida jumalaid on Assüüria kuningad 
korduvalt maininud ning toonud esile oma sõjaretkede, vallutuste ning vägi-
valla kontekstis. Näiteks teeb seda sõjakas kuningas Tiglatpileser III (745–
727 eKr), kes oli üks halastamatumaid valitsejaid maailma ajaloos, karm 
küüditaja ja massimõrvar26. Seoses sõjakäiguga Urartu kuningriigi vastu 
väidab Tiglatpileser III oma annaalides järgnevat:

[---] jumala Ašš[uri], mu isanda, jõuga ja võimsusega, nendega ma võitlesin, 
[ja võitsin neid…] nende [sõjamehi] ma tapsin [ja] täitsin mägede kuristikud 
[nende laipadega]. [Minu] sõjavankrid [---].27

Uus-Assüüria impeeriumi üks tuntumaid valitsejaid Asarhaddon (680–669 
eKr), kes paistis silma kui suur küüditaja ja terroripoliitika rakendaja, raius 
mh pea maha Sidoni kuningal Abdi-Milkutil. Seda olevat ta teinud Assüüria 
peajumala Aššuri28 käsul: „Jumal Aššuri käsul, mina (Asarhaddon) püüdsin 

24  RIMA 2, Tiglath-pileser I A.0.87.1, p. 14, read 62–88.
25  Jumala Aššuri rollist vt rohkem Parpola, Simo 2000. Monotheism in Ancient  Assyria. – 
One God or Many? Concepts of Divinity in the Ancient World. B. N. Porter (ed.). Transac-
tions of the Casco Bay Assyriological Institute, Vol. 1. Casco Bay, pp. 165–209; Holloway, 
Steven W. 2002. Aššur is King! Aššur is King! Religion in the Exercise of Power in the Neo-
Assyrian Empire. Leiden-Boston-Köln: Brill; Rollinger, Robert 2013. Assur. – Wörterbuch 
alttestamentlicher Motive. M. Fieger, J. Krispenz, J. Lanckau (ed.). Darmstadt: Wissensc-
haftliche Buchgesellschaft, pp. 35–39.
26  Vt lähemalt küüditamisest Assüürias: Sazonov, Vladimir 2012. Küüditamis- ja terrori-
poliitika Kesk-Assüüria ja Uus-Assüüria impeeriumites 13.–7. sajandil eKr. – KVÜÕA 
toime tised, 16, lk 180–202.
27  Tadmor, Hayim 1994. The Inscriptions of Tiglath-pileser III King of Assyria. Critical 
Edition, with Illustrations, Translations and Commentary (Jerusalem: The Israel Academy 
of Sciences and Humanities, Printed in Israel, 52, Ann. 17, tahvlid XIII–XIV, rida 6–7.
28  Frame, Grant 1999. My Neighbour’s God: Aššur in Babylonia and Marduk in Assyria. – 
Bulletin of the Canadian Society for Mesopotamian Studies, 34.
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ta kinni nagu kala mere keskel ja lõikasin otsast tema pea.“ See julm vägi-
vallaakt oli Asarhaddoni sõnul õigustatud jumal Aššuri tahtega29.

Juba sõjakad assüürlased võtsid teoloogia appi, et pidada vallutussõdu, 
luua ja laiendada impeeriumi, massiliselt küüditada ja viia ellu terrori-
poliitikat, tugevdada ideoloogilist, religioosset ja poliitilist baasi ning 
kindlustada valitseja võimu. Religioon aitas kaasa kuninga isikukultuse 
tekkele ja esimese kontinentaalse impeeriumi (Uus-Assüüria impeerium) 
ekspansiooni poliitikale ajavahemikul 900–610 eKr.30 Tuleb nõustuda teoloog 
Peeter  Espakiga, kelle väitel teenis vanas Lähis-Ida traditsioonis (k.a Vana 
Testament ja hilisemad kristlikud tekstid) sõjateoloogia eelkõige poliitilisi 
eesmärke. Kui tekkis poliitiline vajadus kedagi rünnata, kasutati teoloogilisi 
põhjendusi, et sõdu õigustada, seletada või motiveerida.31 Näiteid usu- ja 
pühasõdadest võib leida nii vanast testamendist32 kui ka zoroastristliku Pärsia 
impeeriumi ja kristliku Rooma impeeriumi (hiljem Bütsantsi) sajandite-
pikkusest vastasseisust. Religiooni kasutamine poliitilistel eesmarkidel jätkus 
Lähis-Idas ka hiljem Ahhemeniidide (6.–4. saj eKr) ja Sassaniidide (224–651 
pKr) impeeriumi ajal.33 

Püha- ja ususõdade traditsioon arenes hoogsalt Lähis-Idas edasi pärast 
seda, kui toimus islami võidukäik 7.–8.sajandil, loodi kalifaat ning enamik 
Lähis-Idast ja Aafrikast oli araablaste vallutuste käigus islamiusuliseks muu-
detud. Islami kontseptsiooniga on väga tihedalt seotud tänapäeval laialt 
levinud mõiste džihaad, mida islami uurija Üllar Peterson on selgitanud 
järgmiselt:

Sõna džihaad on tuletatud araabiakeelsest verbist jahada, mille esmane 
tähendus on „pingutama millegi nimel“, „endast kõike andma mingi ees-
märgi nimel“ jne. Selle juriidilis-teoloogilis-poliitiline tähendus on „pingu-
tama Allahi teel“, st levitama usku Allahisse ning tegema Teda võidukaks 
maailma üle. Enamik islami õpetlasi on seisukohal, et džihaad on kollek-
tiivne kohustus islami levitamisel, see tähendab universaalse islamiriigi 
laiendamisel. Seega on džihaad viie personaalse usualuse kõrval kuues, 

29  RINAP 4, Esarhaddon 1, 16.
30  Fales, Frederick Mario 2000. Preparing for War in Assyria. – Economie antique: La 
querre das les economies antiques. J. Andreau, P. Brient, R. Descat (ed.). Saint-Bertrand-de-
Comminges, France: Musée archéologiqque départemental, pp. 35–62.
31  Espak 2011, lk 127.
32  Põldsam, Anu 2009/2010. Sõjast ja rahust Heebrea Piiblis. – Eesti Akadeemilise Orien-
taalseltsi aastaraamat, lk 85–90.
33  Soudavar, Abolala 2003. The Aura of Kings: Legitimacy and Divine Sanction of Iranian 
Kingship. Costa Mesa, California: Mazda Publishers, Inc.
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 mitteametlik usualus. See tähendab seda, et mitte kõik muslimid ei pea 
 džihaadist osa võtma, piisab, kui džihaadi edukaks teostamiseks on koos 
kriitiline arv mudžahiide (džihaadist osavõtjaid).34

Nii araablaste vallutused kui ka neile järgnenud Euroopa riikide ristiretked 
Lähis-Itta alates 11. sajandi lõpust kandsid selgeid ususõja tunnuseid, mis on 
jätkunud tänapäevani välja. Niisiis on religioon Lähis-Idas olnud alati lahuta-
matult seotud poliitika ja sõdadega ning Islamiriigi praktikat sõja teoloogia 
kasutamisel oma tegevuse õigustamiseks 21. sajandil pKr võib selles aja-
loolises jadas nimetada traditsioonidele vastavaks.

3. Kalifaadi tekkelugu 21. sajandil

29. juunil 2014 Iraagi ja Süüria territooriumil välja kuulutatud nn Islamiriik35 
(ad-Dawlat al-Islāmiyah) loeb end 632. aastal prohvet Muhammadi järg-
laste rajatud islami kalifaadi õigusjärglaseks. Väljaspool Iraaki ja Süüriat on 
Islami riigiga ühinenud Barqa (Kürenaika) vilajett (provints) Liibüas (endine 
islaminooruse Shura nõukogu), Alžeeria vilajett (endine Jund al-Khilafah, 
mis tekkis 2014 Islami Maghrebi Al Qaedast lahkulöönud fraktsioonist) ja 
Siinai vilajett Egiptuses ja Gazas (endine Anşār Bayt al-Maqdis). Islami-
riigile on truudust vandunud Jama’at Ansar al-Shari’a Jeemenis, mis lõi 
lahku Araabia poolsaare Al Qaedast, Pakistani islamirühmitused Jundallah, 
Tehreek-e-Khilafat ja Jamaat al-Ahrar, morode äärmusrühmitus Abu Sayyaf 
Filipiinidel ja Malaisias, veel mõned rühmitused Jordaanias, Liibanonis, 
Pakistanis, Afganistanis, Jeemenis ja Saudi Araabias, Boko Haram Nigeerias 
ning Kaukaasia emiraat Tšetšeenias ja Dagestanis. Patrick Cockburn nendib 
raamatus „The Rise of Islamic State“36, et Islamiriigi käsitlemine riigi välise 
terroristliku organisatsioonina sarnaselt Al Qaedaga on Lääne analüüti-
kute soovmõtlemise ilming. See erinevus Daeshi ja paljude teiste äärmus-

34  Peterson, Üllar 2005. Džihaadi kontseptsiooni kujunemine Koraanis. Magistritöö. TÜ 
filosoofiateaduskond, üldajaloo õppetool (käsikirjaline). <http://dspace.ut.ee/bitstream/han-
dle/10062/951/peterson.pdf?sequence=5/> (17.10.2016), lk 24. [Peterson 2005]
35  Withnall, Adam 2014. Iraq crisis: Isis declares its territories a new Islamic state with 
’restoration of caliphate’ in Middle East“ – The Idenpendent, 30, June 2014. <http://www.
independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-declares-new-islamic-state-in-middle-east-
with-abu-bakr-albaghdadi-as-emir-removing-iraq-and-syria-from-its-name-9571374.html> 
(20.10.2016).
36  Cockburn, Patrick 2015. The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution. 
New York: Verso Books.
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organisatsioonide vahel on põhimõtteline – nad ehitavad riiki, mitte ei võitle 
võimu eest riigis. 

Kuna sunni traditsiooni järgi valib kaliifi kogukond (ummah) ja seal 
puudub religioosne hierarhia erinevalt šiia islamist, siis apelleerib sellisele 
varajase islami demokraatia ilmingule ka Islamiriik. Kaliifiks valitud Abū 
Bakr al-Baghdādī ehk Ibrahim (kodanikunimega Ibrahim Awad Ibrahim 
al-Badri) on sündinud 1971. aastal Kesk-Iraagi linnas Samarras. Vaimulike 
perekonda sündinud tulevane kaliif õppis Bagdadi islami ülikoolis, kus väide-
tavalt omandas doktorikraadi šariaadi alal. Pärast õpinguid asust ta teenima 
vaimulikuna Bagdadi eeslinnas Tobchis. Saddam Husseini37 kukutamisele 
järel liitus ta islamistliku vastupanuliikumisega, tegeledes seal põhiliselt 
šariaadiküsimuste ning vaimuliku nõustamisega. Ameeriklased vangistasid 
ta mõneks ajaks ja hoidsid Camp Bucca kinnipidamiskeskuses, kuid vabas-
tasid hiljem.38 Liitunud taas sunniitide vastupanuliikumisega, kerkis tulevane 
kaliif Ibrahim 2010. aastal rühmituse39 etteotsa. Kaliif on vältinud avalikkuse 
tähelepanu, tema hüüdnimi on „nähtamatu šeik“ ja erinevalt konkureeriva 
rühmituse Al Qaeda juhtidest „mänedžer“ Osama bin Ladenist ja „õpetlasest“ 
Ayman al-Zawahirist peetakse teda „sõdalase“ tüüpi juhiks, kes on valmis 
oma jüngreid isikliku eeskujuga lahinguväljal innustama.

Kalifaadi ideel on tugevad arhailised juured, mis peituvad varakeskajas. 
Daeshi fenomeni allikaid otsides tuleb minna Lähis-Ida kaugesse minevikku 
ja vaadata Lähis-Ida poliitilist elu 7. sajandi alguses, mil Araabia poolsaarel 
oli tekkimas uus ja võidukas monoteistlik usk – islam. 7.–9. sajandini toimu-
nud araablaste impeeriumi laienemisel Atlandi ookeanist Indiani oli peale 
kõige muu ka religioosne mõõde, mis kandis endas islami ideede levitamist. 
Islamiusuliste jagunemine sunniitideks ja šiiitideks toimus eri vaadete tõttu 
prohveti järglusele. Sunni kogukond pidas õigeks, et kaliif valitakse islami 
kogukonna (ummah) nõupidamiste (shura) käigus40. Sunniidid tunnistavad 
aga prohveti järglasena Muhammadi surma järel kogukonna valitud kaliifi 
Abū Bakr, kes oli prohveti äi. Šiia kogukond tunnistas kaliifina Muham-
madi otseste järglaste seast valitud imaami. Seepärast tunnistas šiia  kogukond 

37  Husseini kohta vt nt Sazonov, Vladimir 2015. Nebukadnetsarit järgides: Saddam  Hussein 
ja muistsed Lähis-Ida despoodid. – Idakiri 2014, lk 114–133.
38  Vt Stern, Jessica; Berger, J. M. 2016. ISIS. Terrori riik. Tallinn: Äripäev, 2016, lk 64–67.
39  Algse rühmituse Jama’at al-Tawhid wal-Jihad rajas Palestiina-Jordaania päritolu Abu 
Musab al-Zarqawi (Ahmed al-Khalayleh) 1999. aastal Afganistanis. 2003. aastal, pärast 
Lääne riikide interventsiooni, viis ta oma tegevuse üle Iraaki. 
40  Sellele viitab ka Daesh oma poliitiliste ambitsioonide õigustamisel, et igal islami kogu-
konnal on õigus kalifaadi väljakuulutamiseks, kui see esindab Jumala ehk Allahi tahet.
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prohveti järglasena neljandat kaliifi Alit, kes oli Muhammadi onupoeg ja 
väimees. 

Alates 1261. aastast, kui kalifaadi senine pealinn Bagdad langes mongo-
lite kätte, omandasid kaliifi tiitli mamelukkide sultanid Kairos. Kalifaadi 
pärand ei kadunud, kui türklased alistasid araablased ja Ottomani impeerium 
kerkis kalifaadi varemetele. 1453. aastal pärast Konstantinoopoli vallutamist 
kuulutas end kaliifiks Türgi Ottomani sultan Mehmed II. Mõnda aega preten-
deerisid kalifaadi järglusele nii türklased kui ka mamelukid. Mehmedi järg-
lane, Ottomani impeeriumi uks võimsamaid ja jõhkramaid valitsejaid Selim 
I (valitses 1512–1520), usklik sunniit, kes tajus end jumala asehaldurina maa 
peal, alustas oma valitsemist nõnda, et käskis 1512. aastal Allahi nimel tappa 
40 000 šiia moslemit, kes elasid Anatoolias. Kaks aastat hiljem alustas Türgi 
sultan Selim I verist sõjaretke oma peamise vastase, šiiitliku Iraani vastu 
loosungil all „Õige islami kaitseks hereetikute-šiiitide vastu“.41 Viis sajan-
dit hiljem, 21. sajandi alguses, on kunagise kalifaadi territooriumil endiselt 
levimas usufanatismi ilmingud ja religioosne radikalism. Islamifanaatikud 
kasutavad analoogseid loosungeid ja väljaütlemisi oma vallutuste õigusta-
miseks, nagu seda tehti pärast Selim I vallutusi: Jumala nimel alustatakse 
sõdu, tapetakse, piinatakse või represseeritakse, korraldatakse genotsiide 
teiste etniliste ja usuliste rühmade vastu, olgu need šiiidid, kristlased, druusid 
või jeziidid. 

1517. aastal purustas Selim I mamelukkide sultanaadi ning viimane sultan 
al-Muttawakil III vangistati. Ta pidi loobuma kaliifi tiitlist ning andma türk-
lastele üle tema valduses asuvad reliikviad – prohvet Muhammadi rüü ja 
mõõga. Sellest ajast peale kandsid kaliifi tiitlit Türgi sultanid. 1922. aastal 
oli viimane sultan Mehmed VI sunnitud troonist loobuma, kuid kaliifi tiitel 
pärandus kroonprints Abdulmecid II-le, kes kandis tiitlit 1924. aastani, kui 
Mustafa Kemal Atatürki sekulaarsed reformid ta sellest ilma jätsid. Sultan-
kaliifi õukond suleti ja dünastia liikmed saadeti Türgist välja.42 

Seejärel kuulutas end kaliifiks Araabia poolsaare lääneosas asuva al-Ḩijāzi 
valitseja Meka šariif Ḩusayn ibn ‘alī, suur araablaste ühendaja 20. sajandi 
alguses, kuid 1924–1925 vallutasid Al-Ḩijāzi Saudide dünastia valitsetava 
naaberriigi Najdi kuningriigi väed. Hiljem tekkis kahe kuningriigi ühendu-
sest riik, mida tunneme tänapäeva Saudi Araabiana. Hussein põgenes oma 

41  Andres Saumets, Vladimir Sazonov 2012. Sõna sõjast ja sõda sõnast: Tekste ja tõlgen-
dusi. – KVÜÕA toimetised, 16, lk 12–13.
42  Vt lähemalt Kinross, Patrick 2001. Atatürk. The Rebirth of Nation, London: Phoenix, 
pp. 384–387.



219SÕJATEOLOOGIA ILMINGUD LÄHIS-IDAS DAESHI NÄITEL

keskmise poja Abdullahi valitsetavasse Jordaaniasse ja suri seal 1931. aastal, 
tema pojad kaliifi tiitlit enam ei kasutanud. Sellegipoolest on Saudi Araabia 
kuningad kui pühapaikade Mekka ja Mediina haldajad jätkuvalt pretendeeri-
nud araabia ja islami maailma poliitilise liidri ehk mitteametliku kaliifi posit-
sioonile õigusjärglust ametlikult taastamata.

Kalifaadi järjepidevuse katkemisega ei surnud panislamistlikud ideed 
ja unistused kunagise hiilguse taastamisest. 1928. aastal Egiptuses rajatud 
Moslemi Vennaskonna asutaja Hassan al-Banna43 unistuseks oli panislamist-
liku impeeriumi või hiigelkalifaadi loomine Hispaaniast Indoneesiani ning 
ta väljendas oma põhimõtteid järgnevalt: „Jumal on meie eesmärk, Koraan 
aga meie õigus, prohvet on meie juht, džihaad on meie tee ning surm Allahi 
(jumala) eest on meie ülim taotlus.“44 Lühike, aga üpris konkreetne prog-
ramm, kus liberalismile, usuvabadusele, sõnavabadusele ja demokraatlikele 
väärtustele kohta ilmselt ei leidu, kuna Koraan ja šariaat on islamistidele 
põhiseadus, kõikide normide ja seaduste alus45. Paul Danahar iseloomustab 
demok raatia piinavat teekonda Lähis-Idas paradoksiga, et paljud neist, kes 
tulid võimule sealsete revolutsioonide ja ülestõusude käigus, pidid läbima 
eelneva võimu sadistliku jõhkruse kooli, kui neid nende usulisi tõeks-
pidamiste tõttu vaenati46. 

Kuigi Daesh loeb end 632. aastal prohvet Muhammadi47 järglaste rajatud 
islami kalifaadi õigusjärglaseks, ei tunnusta teda sellisena valdav osa islami 
vaimulikkonnast, kui just mõningad äärmuslikud salafistlikud ideoloogid 
välja arvata. Samal ajal ei ole tegemist enam traditsioonilise terroristliku 
rühmitusega, kelle eesmärk on äärmusliku tegevusega tähelepanu äratada, 
vaid tunnustamata võimuinstitutsiooniga, kes kontrollib tema valdusse lange-
nud alasid ning teostab seal riigile omaseid võimuprotseduure, kogub makse, 
ammutab naftat ja kehtestab seadusi. 

Sellegipoolest on Daesh tänapäeva meedia võimaluste ja sotsiaalvõrgus-
tike aktiivse kasutamisega loonud religioonist populaarse atraktiivse kuvandi, 

43  Vt nt Mitchell, Richard P. 1993. The Society of the Muslim Brothers. London: Oxford 
University Press.
44  Ibid., p. 260.
45  Šariaadi kohta vt lähemalt Amanat, Abbas; Groffel Frank (ed.) 2007. Shari’a, Islamic 
Law in The Contemporary Context. Stanford, California: Stanford University Press.
46  Danahar 2014, p. 21.
47  Muhhamadi kohta vt nt Süld, Elo 2014. Muhammad, der Gesandte Gotte und Paulus, der 
Gesandte Christi. Ein Vergleich der berufungs- und offenbarungsgeschichtlichen Vorstellun-
gen mit Bezug auf die islamische, sowie die biblische Tradition. Tartu: University of Tartu 
Press.
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mis on innustanud äärmuslusse pöörduma paljusid islamiusulisi üle terve 
maailma.48

Tuhanded võitlejad on saabunud Islamiriigi eest võitlema teistest Lähis-
Ida piirkondadest, Euroopast, Aafrikast ja rahututest piirkondadest üle 
maailma. Islamistliku sõjateoloogia oskuslik ühendamine kalifaadi ideega 
ning pidev püsimine meedia orbiidis on loonud toetajaskonna, mis on küll 
kogu islami kogukonda arvestades marginaalne, kuid piisavalt suur, et teki-
tada hirmu ja õudu Lähis-Idas ning kahjustada islami kui religioosse õpetuse 
mainet teiste religioonide silmis. Kahtlemata seisame vastamisi religioosse 
fenomeniga, islami politiseeritud vormiga, mille sotsiaalsel põhjal on rohkem 
ühisjooni 20. sajandil Euroopas levinud äärmuslike kommunistlike ja natsio-
naalsotsialistlike ideoloogiatega kui islami õpetuse sügavamate alustega.

4. Daeshi ideoloogia põhiprintsiibid

Daeshi ideoloogiline baas on kahtlemata džihadistlik, mis on üles ehitatud 
salafistlike usutõdede ja islami õiguskorra ehk šariaadi vägivaldsele eks-
pluateerimisele. Püha sõda ehk džihaad49 (jihad) on islamisse üle kandu-
nud Lähis-Idas levinud vana nähtus, mille algeid tuleks otsida eelkristlikust 
ajastust, kuigi džihaad ise on sellisena tekkinud tunduvalt hiljem. Tõsiasi 
seisneb selles, et äärmuslikud islamistid50 kuulutasid möödunud sajandi lõpus 
halastamatu sõja kõikidele, kes ei poolda nende äärmuslikku salafistliku 
mõtte maailma51, sh Õhtumaadele ning kristlikule mõttemaailmale, šiiitidele, 
jeziitidele ja druusidele. Laiemas plaanis vastab see Samuel Huntingtoni 
tsivi lisatsioonide vahelise konflikti kirjeldusele52. Tegemist on ideoloogilise 
sõjaga maailmavaadete vahel, millel on usu- või pühasõja selged tunnu-
sed, kuigi suures plaanis tugineb see piirkonna enda usulistele ja etnilistele 

48  Vt lähemalt nt Shaneen, Josheph 2015. Network of terror: how DAESH uses adaptive 
social networks to spread its message, Riga: NATO StratCom Centre of Excellence, 5. 
<http://stratcomcoe.org/network-terror-how-daesh-uses-adaptive-social-networks-spread-
its-message> (21.09.2015).
49  Peterson 2005.
50  Vt islamismi kohta nt Richard, C. Martin; Abbas, Barzegar (ed.) 2010. Islamism. Con-
tested Perspectives on Political Islam. Stanford, California: Stanford University Press.
51  Sazonov, Vladimir; Mölder, Holger 2015. Süüria – kas järjekordne ususõda Lähis-
Idas? – Idakiri 2014, lk 144–145. [Sazonov, Mölder 2015]
52  Huntington, Samuel P. 1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of World 
Order. New York: Simon & Schuster.
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 vastuoludele, kuhu Õhtumaad on sageli sekkunud, püüdes seda oma huvides 
ära kasutada. 

Sarnasele sõjateoloogilisele kontseptsioonile tuginedes alustasid õhtu-
maade valitsejad 11. sajandi lõpus ristisõdu islami maailma vastu, tuues  ette-
käändena püha maa vabastamise. Ristisõdade ajastu algas 1095. aastal mil 
paavst Urbanus II esines usuliselt ning poliitiliselt sütitavate sõnadega: „Deus 
lo volt!“ („Jumal tahab seda!“). Just see juhtlause sai pühale maale suun-
duvate kristlike sõdalaste sõjahüüuks ning motoks.53 Mõnes mõttes ajalugu 
kordub. Kui 1095. aastal saatis Lääs oma pühasõdalaste armee püha maad 
vabastama ja jumala sõna viima Lähis-Itta igni ferroque (tule ja mõõgaga), 
siis aastal 2015 saadavad tänapäeva islamistlikud ekstremistid ja  fanaatikud54 
oma võitlejaid pommidega Pariisi, Londonisse ja mujale, õigustades oma 
inimsusevastaseid kuritegusid jumala (Allahi) tahtega. Siin me seisamegi 
silmitsi religiooni politiseerimisega, kui see kaotab oma õpetuslikud algtõed 
ning muutub ideoloogiaks, millega õigustatakse teatud huvirühmade poliiti-
liste eesmärkide saavutamist. Apelleerides inimeste usulistele tunnetele 
ning ühisele religioossele identiteedile, on inimkonna ajaloos õigustatud 
sõdu, vägivalda, fanatismi ja sallimatust, väites, et seda tahab jumal (olgu 
see Ahura Mazda, Allah, YHWH või siis kristlik jumal). Lähis-Idas õigus-
tati sõdu jumalate tahtega juba umbes 4500 aastat tagasi Sumeris, seejärel 
 Assüürias, Babüloonias ning muistses Iisraelis.55

Daeshi ideoloogia on saanud tugevaid mõjutusi islami fundamentalistlikest 
ja ultrakonservatiivsetest salafistlikest vooludest, mis soovivad tulla tagasi 
islami juurte juurde. Islamiriigi ideoloogid unistavad sellest, et allutada iga-
päevaelu Lähis-Idas kõiges Koraanis ja hadith’ites (jutus tused Muhammadi 
ja tema peamiste kaaslaste sõnadest ning tegudest) sätes tatule – muidugi 
nii, nagu nemad sellest aru saavad. Mis on nende programmi aluseks? Laias 
laastus sama, mis kõikidel islamistlikel fundamentalistidel – kogu elu-
korralduse alus on Koraan ja šariaat. Koraanist nopitakse välja neile meele-
pärased kõige äärmuslikumad kohad, mida kasutatakse ära oma vägivaldse 
ning radikaalse tegevuse õigustamiseks. Džihadistid kutsuvad oma toeta-
jaid üles ususõjale ja selles toetutakse tänapäevastele ideoloogidele, aga ka 

53  Saumets, Andres; Sazonov, Vladimir 2012. Sõna saateks. – Sõna sõjast ja sõda sõnast: 
Tekste ja tõlgendusi. KVÜÕA toimetised 16, lk 12.
54  Kilp, Alar; Saumets, Andres (eds.) 2011. Extremism Within and Around Us. – KVÜÕA 
toimetised 14.
55  Kang 1989.
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Koraani sõjateoloogilisele tõlgendusele. Näiteks on Koraanis (9:29–30) 
öeldud:

Võidelge nendega, kes ei usu Jumalat ega viimset päeva, kes ei pea keelatuks 
seda, mille Jumal ja tema sõnumitooja on keelanud, nagu ka nendega Raa-
matu rahva hulgast, kes ei järgi tõelist usku, kuni ei hakka omaenese käega 
ja alandlikult maksma kümnist. Juudid on väitnud: „Uzair on Jumala poeg.“ 
Kristlased on väitnud: „Messias on Jumala poeg.“ Kuid need on  pelgad 
sõnad, mis nende suust on tulnud, ja meenutavad juttu, mida rääkisid need, 
kes olid uskumatud ammu enne neid. Et Jumal neid nuhtleks! Nad on väga 
kaugel (tõest)! 56

Ekstremistlikud islamistid kasutavad Koraani oma terroriaktide ja vägivalla 
õigustamiseks, väites, et see olevat justkui Allahi tahe. Alljärgnevalt on 
toodud mõned näited Koraanist, mida islamiäärmuslased sageli kasutavad 
oma ideoloogilistel eesmärkidel:

Koraan (8:12–13): Ma täidan uskumatute südamed hirmuga. Raiuge neil 
pead maha ja kõik sõrmed otsast karistuseks selle eest, et nad hoidusid allu-
mast Jumalala ja tema sõnumitoojale, sest Jumal on karm karistama.57

Koraan (2:191): Tapke neid, kus iganes nendega kokku puutute, ajage nad 
ära paikadest, kus nad teid ära ajasid, sest eksimine on nende jaoks hullem 
kui surm teie käe läbi.58

Koraan (3:151): Meie külvame uskumatute südametesse hirmu, kuna nad 
kummardasid Jumala kõrval veel neid, kelle jaoks ta polnud läkitanud luba. 
Nende asupaigaks saab põrgutuli!59

Džihaadist60, sõdadest ja suhtlemisest uskmatutega tuleb Koraanis61 küll 
korduvalt juttu (nt suurad 86, 90, 92, 102, 104, 105, 107, 108) ja tähele-
panuväärne on suura 71, kus esineb palve jumalale hävitada uskmatud: „Sest 
siis, kui nad elama jätad, eksitavad nad ära sinu sulased ja sigitavad ainult 
uskmatuid pahategijaid“.62 Islamistlikud ekstremistid kasutavad ära Koraani 
selliseid kirjakohti, need on islamistide jaoks ususõja vundamendiks. Kui 

56  Koraan eesti keeles: Koraan 2007. Tõlk. Haljand Udam, toimetanud ja saatesõna kirju-
tanud Amar Annus. Tallinn: Avita, suura 9:29–30. [Edaspidi Koraan 2007]
57  Koraan 2007, suura 8:12–13.
58  Ibid., suura 2:191.
59  Ibid., suura 3:151.
60  Peterson 2005.
61  Koraan 2007.
62  Ibid., suura 71:27.
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rääkida džihaadist, siis meenub kindlasti Lähis-Ida uurija Zainab Bahrani 
raamat „Rituals of War. The Body and Violence in Mesopotamia“ (2008), 
milles ta vaatleb usulist vägivaldsust ja sõdu muistses Lähis-Idas. Lähis-Ida 
traditsiooni järgi on mõiste džihaad (kuigi see on praegu peamiselt kasutusel 
tähistamaks terrorismi või enesetapurünnakuid) enam-vähem sarnane kont-
septsioonile ius ad bellum, määratledes, millisel juhul on sõda õigustatud. 
Islamijurist ja ajaloolane Ibn Khaldun (1322–1406) arutles õiglaste ja üle-
kohtuste sõdade mõistete üle teoses „Muqaddimah“63. 

Turvalise elukeskkonnaga harjunud lääneriikide inimestele mõjub usuliste 
loosungite alla tekkinud organiseeritud agressiivsus eriti hirmutavalt. Kui 
Norrat ja Euroopat vapustasid 2011. aasta suvel Anders Behring Breiviki 
korraldatud julmad tapmised, siis nn Islamiriik on koondanud oma ridadesse 
tuhandeid sarnase mõtlemisega isikuid üle terve maailma. Julmade ja oskus-
like manipulaatoritena kasutavad Islamiriigi ideoloogid ja propagandistid 
islami teistele usunditele vastanduvat taktikat, et hirmutada ja halvata ini-
meste teadvust.64 Taoline julmus on šokeeriv, kuid ka mõjuv, kuna seda ei 
osatud 21. sajandi alguses oodata, ning seetõttu võib see omakorda provot-
seerida aktsioonidele islamiusulise elanikkonna vastu ja soodustada äärmus-
like ideede võidukäiku kogu Euroopas. Seiklushimulised avantüristid, kellel 
pole enam midagi kaotada, on kergesti mõjutatavad avantüüriga ühinema. 
Tähelepanuväärne on Islamiriigi seotus rahvusvahelise kuritegevusega, sest 
oma tegevuse rahastamise nimel on islamistid nõus äritsema kõigega, mis 
toob sisse raha, sh tapetud inimeste vara ja organitega, samuti tegelema orja-
kaubanduse ja inimröövidega. Nende vägivald on teatud mõttes ratsionaalne, 
sel on kindel siht ja see täidab ka propaganda eesmärki, sest tagab meedia 
pideva tähelepanu.65

Propaganda levitamise eesmärgil rajasid Islamiriigi ideoloogid 2014. aastal 
al-Ḥayāt Media Center’i66, mis toodab propagandat eelkõige Lääne audi-
tooriumi jaoks prantsuse, saksa, vene ja inglise keeles. Kuigi Islamiriigi 
sõdalased apelleerivad paljuski Muhammadi ning esimeste kaliifide ajastu 
varakeskaegsetele tavadele, islami algideele ning prohveti ideedele tugineva 

63  Bahrani 2008, p. 11; Sazonov, Mölder 2015, lk 138.
64  Zgryziewicz, Rafał 2016. Daesh information campaign and its influence. NATO Strat-
Com COE: Riga.
65  Vt nt Sazonov, Vladimir 2016. Äärmuslust on toitnud sekkumine Lähis-Ida asjadesse. – 
Sirp. Eesti Kultuurileht, 29.07.2016. <http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/aarmus-
lust-on-toitnud-sekkumine-lahis-ida-asjadesse>, (20.10.2016).
66  Vt nt al-Ḥayāt Media Center <http://jihadology.net/category/al-%E1%B8%A5ayat-
media-center> (19.10.2016).



224 HOLGER MÖLDER JA VLADIMIR SAZONOV

varakeskaegse araablaste ja moslemite kalifaadi „kuldajastule“, kasutavad 
nad sõjanduses modernset relvastust, taktikat ja innovaatilisi meetodeid. Üks 
nende edu võti peitub massiivses psühholoogilises ja informatsioonisõjas 
oma vastase vastu, mis ei nõua väga palju inimressurssi, sest sõna jõudu on 
lihtne võimendada.67 

Islamiriigi äärmuslased kasutavad meelsasti tehnoloogilise progressi 
kõige modernsemaid  saavutusi ning nad on nõus pöörduma Skype’i,  Twitteri, 
Facebooki ja teiste sotsiaalvõrgustike pakutavate kommunikatsiooni-
võimaluste poole, et levitada oma ideid ja väravata enda sekka sõdalasi, kes 
sageli on ebaküpsed noored või siis paadunud psühhopaadid68. Äärmuslased 
on olnud edukad Lääne ühiskonnas pettunud noorte kaasamisel, pakkudes 
neile alternatiivset revolutsioonilist ideoloogiat. Ilmselt ei peitu oht Lääne 
kristlikule tsivilisatsioonile niivõrd Islamiriigi eest sõdima läinud sõdalaste 
tagasitulekul, sest nemad on oma valiku teinud, vaid ideoloogilise rahutuse 
levimisel Lääne tsivilisatsiooni aladele. 

Islamistide aktiviseerumisega Lähis-Idas ja ka lääneriikides painab 
Euroopa heaolu nautivaid inimesi hirm: mis saab edasi ja kas omas kodus 
pole enam turvaline? Kas islam ja ekstremism on üks ja sama? Aina rohkem 
painavad ka teised küsimused: miks ja kuidas tekib islamiäärmuslus? Uurija 
Hadayatullah Hübsch kirjutas pärast 2001. aasta 11. septembri sündmusi 
ilmunud raamatus69 järgnevalt:

Me ei saa oma silmi sulgeda tõsiasja ees, et äsjased rünnakud USA-s vii-
sid ka selleni, et paljud meediakanalid ning suur osa inimestest sildistasid 
„islamit“ ekstremistliku ja vägivalda toetava ja legitimeeriva usundina. Nii 
kirjutas briti Daily Telegraph: „Islam on religioon, mis sanktsioneerib mitut 
liiki vägivalda.“ Ibn Warraq, endine moslemi intellektuaal, kes oli islamist 
lahti öelnud, võttis prantsuse ajakirjas Marianne kokku: „Loomulikult on 
olemas mõõdukaid moslemeid; seevastu islam ise ei ole mõõdukas. Islam 
on totalitaarne ideoloogia.“ Ja saksa ajakiri Stern selgitas märksõna „püha 

67  Vt Daeshi infooperatsioonide kohta lähemalt: Daesh Information Campaign And Its 
Influence 2016. NATO StratCom COE: Riga. <http://www.stratcomcoe.org/daesh-informa-
tion-campaign-and-its-influence> (külastus 17.10.2016).
68  Vt P. Espaki sõnavõttu meedias: Espak, Peeter 2015. Teoloogiadoktor selgitab julma 
terroriorganisatsiooni tagamaid: ISIS on nagu psühhopaadist sarimõrvar. – Delfi, 8.2.2015. 
<http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/teoloogiadoktor-selgitab-julma-terroriorga-
nisatsiooni-tagamaid-isis-on-nagu-psuhhopaadist-sarimorvar?id=70731479> (17.10.2016).
69  Roy, Oliver 2008. The Politics of Chaos in the Middle East. New York: Columbia Uni-
versity Press, pp. 11–17.
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sõda” all, et islam õpetavat: „Moslemid peaksid oma religiooni igati ka 
relva jõul levitama.“70

Siiski ei tohi islami ja islamiäärmusluse vahel panna võrdusmärki, nagu seda 
teeb näiteks ülalmainitud endine moslem Ibn Warraq. Nii tähendabki sõna 
„islam“ (araabia keeles islām) alistumist jumala ehk Allahi tahtele.71 See 
moslemite jaoks ülioluline sõna on tekkinud araabiakeelsest sõnast aslama, 
mis tähendab „end allutama“. David Waines kirjutab, et „islam tähendab 
püüdlemist ainujumala õpetuse poole, selle aktiivset äratundmist ja allumist. 
Need, kes seda praktiseerivad, on moslemid (õpetlased ja tavalised usk-
likud), kellest moodustubki kogukond“.72 Karen Armstrongi sõnul on moslem 
mees või naine, kes on „täielikult alistunud Allahile ja tema nõudele, et ini-
mesed peavad kohtlema üksteist õiglaselt, võrdväärselt ja kaastundega. See 
oli hoiak, mida väljendati rituaalses palves (salat), lamavas asendis, mida 
moslemid pidid kolm korda päevas sooritama“.73 Džihadistid, olgu need 
Al Qaedast, Daeshist või Jabhat al-Nusra’st, rikuvad sageli jämedalt islami 
peamiseid põhimõtteid ja reegleid, kasutades islamit ja Koraani ning islami-
teoloogide ütlusi oma vägivaldsete tegude õigustamiseks.

Islamistlike rühmituste poliitiline aktiivsus ja laienev haare Lähis-Idas 
ja Põhja-Aafrikas ning kalifaadile truudust vandunud rühmituste tegevus 
Egiptuses Siinai poolsaarel, Liibüas, Jeemenis, Põhja-Nigeerias ja mujal 
näitavad, et ka Süüria ja Iraagi74 kontekstis tuleb rääkida mitte enam üksnes 
vastu panust autoritaarsele režiimile või kodusõdadest, vaid sellega kaas-
nevast süveneva ususõja tunnustest.75 Konfliktidest haaratud piirkondades 
võib täheldada mitmesuguseid inimõiguste rikkumisi, mis võivad kohati 
võtta genotsiidi mõõtmed teistsuguse identiteediga isikute vastu. Islamiriigi 
võidu käik võib lõppeda põhjalike muudatustega Lähis-Ida poliitilisel kaardil. 
Iraagi riik võib lõplikult laguneda, kuna põhjaaladel asuvad tugeva etnilise 
identiteediga kurdid, kelle jaoks usuline solidaarsus on väiksema mõjuga, 
teevad kõik selleks, et mitte alluda Islamiriigi võimudele. Šiiitlik Iraan teeb 

70  Hübsch, Hadayatullah 2011. Fanatische Krieger im Namen Allahs: die Wurzeln des 
islamischen Terrors. München: Heinrich Hugendubel Verlag, S. 15–16.
71  Уинтл, Джастин 2008. История ислама с VII века до н.э. Москва: Издательство 
Астрель, ст. v.
72  Waines, David 2003. Sissejuhatus islamisse. Ü. Peterson (tõlk.). Tallinn: Avita, lk 15.
73  Armstrong, Karen 2003. Islam: lühiajalugu. Tartu: Ilmamaa, lk 40.
74   al-Marashi, Ibrahim 2010. Iraq. – Guide to Islamist Movements. Vol. 1. B. Rubin (ed.). 
Armonk, New York, London: M. E. Sharpe.
75  Sazonov, Mölder 2015, lk 134–154.
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samuti kõik, et salafistide võim ei laieneks šiiade asualadele ega muutuks 
ohuks  Iraanile. Iraagi kristlaste ja jeziidide olukord on niigi ebaturvaline ja 
suur osa on neist riigist lahkunud. Süüria perspektiiv ei tundu Iraagi omast 
parem, sest islamiäärmuslaste valitsetav riik võib pöörduda sealsete ala-
viitide, druuside ja kristlaste vastu. Verejanuline julmus, võikad videod ini-
meste tapmisest (peade äralõikamistest jne), mida meedias levitatakse, on 
Islamiriigi sõdalaste psühholoogiline relv vastaste mõjutamiseks. 

5. Järeldused

Sõjateoloogia juuri ja algeid Lähis-Idas võib otsida juba muistses Mesopo-
taamias, Süürias, Palestiinas ja Iraanis, mil valitsejad hakkasid õigustama 
ekspansionismi ja agressiivset sõjakat poliitikat jumalate tahtega. Lähis-
Ida alad on läbi aegade alati olnud koduks kümnetele või isegi sadadele 
religiooni dele ja kultustele: zoroastrismile, judaismile ja kristlusele paljude 
muud usundite kõrval. Just siis tekkisid usufanatismi esimesed ilmingud ja 
esimesed tõelised pühasõjad ning seda võib seostada monoteistlikke usundite 
esilekerkimisega Lähis-Idas (zoroastrism Pärsias, kristlus Ida-Rooma impee-
riumi aladel). 

7. sajandil pKr sai Araabia poolsaarelt alguse islam, mis sellest ajast 
saadik on kujunenud piirkonnas valitsevaks usundiks. Islam andis palju 
ka pühasõdade ja sõjateoloogia ideelisesse arengusse, mille traditsioonide 
vaimus seisame tänapäeval silmitsi Daeshi fenomeniga. 

Mida me võime järeldada Daeshi sõjateoloogia ja ideoloogiliste põhi-
mõtete kohta üldisemalt?

Esiteks tugineb Daeshi ideoloogiline baas islamistlike loosungite alla 
koondatud traditsioonidele ning ideedele, millega põhjendatakse nende 
poliiti lisi eesmärke. Kahtlemata mängib usuline komponent suurt rolli Daeshi 
ideoloogias, mida Daeshi ideoloogid oma poliitiliste eesmärkide saavutamise 
huvides ära kasutavad.

Teiseks tugineb Daeshi edu paljuski tema vastu võitlevate jõudude 
lõhestatusele ja omavahelisele sallimatusele. Daesh on ühteviisi sallimatu 
ja vägivaldne nii „ketserite“ (šiiade ja teiste alternatiivsete islami voolude), 
sekulaarsete isikute kui ka teiste religioonide vastu. Vägivalla kasutamise 
lubatavus „eksinute“ vastu on üks nende ideoloogia aluseid.76 Daeshi edu 
teine põhjus on kindlasti edukalt ja tõhusalt ülesehitatud propagandamasin.

76  Vt religioosse vägivalla kohta Selengut, Charles 2003. Sacred Fury: Understanding Reli-
gious Violence, Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
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Kolmandaks on Daeshil oma väljakujunenud ideoloogia, mis paljuski 
tugineb Koraani ja salafistlike islami teoloogide tööde tõlgendustele, väl-
jaütlemistele ja arvamustele ning mille oluline osa on sõjateoloogia. Siiski 
ei saa Daeshi pidada ainult religioossetel ideedel tegutsevaks liikumiseks, 
pigem on tegemist religioosseid sümboleid kasutava poliitilis-sõjalise 
 organisatsiooniga. 

Neljandaks on tähelepanuväärne see, et suur osa tänapäeva Islamiriigi 
juhtidest on endised Iraagi armee ohvitserid Saddam Husseini baathistlikest 
relvajõududest, kelle minevik on kõike muud kui islamistlik, mis seab veelgi 
enam kahtluse alla nende eesmärkide religioosse motiveerituse.

Kokkuvõttes võib järeldada, et Daeshi näol on tegemist Lähis-Ida 
piir konnas muistsetest aegadest levinud sõjateoloogia traditsiooni järje-
kordse väljundiga, kus islamit  kasutatakse pigem poliitiliste ja ideoloogi-
liste ees märkide saavutamiseks ja teatud kildkonna võimuambitsioonide 
 kindlustamiseks.

Daesh on pragmaatilise eesmärkidega poliitilis-sõjaline organisatsioon, 
mille jaoks on usk vaid ideoloogiline relv poliitiliste ja strateegiliste üles-
annete elluviimiseks. Seetõttu ei olnud Saddam Husseini jüngritel, keda 
Daeshi sõdalaste seas on suur hulk, keeruline end allutada Islamiriigi ideo-
loogilistele huvidele, sest kuigi nende ideoloogiline kest oli erinev, jäi sisu 
suures osas samaks. Islamiriigist on saanud müüt, mis vajab murdmist. 
Väärtõdede levitamine islamist töötab äärmuslike jõudude huvides, see ei 
esinda islamiusuliste enamust, kuvandit islamiusulisest nagu väidab müüt, 
vaid selle motiveeritud vähemust. 
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MILITAARTEADUSED: MÕISTE JA 
TERMINIKASUTUS RIIKIDE VÕRDLUSES

Andreas Thalhammer

 

Saatesõna

Võib märgata, et viimasel kümnendil on teadusdistsipliinide maastikul suure-
nenud uute uurimisvaldkondade ja ühtlasi nendega seotud teadmiste juurde-
kasv väljaõppes.

Tehnilistes valdkondades, eelkõige infotehnoloogias, ent ka klassikalises 
riiklikus teadussüsteemis on loodud uusi teadusvaldkondi ning rakendatud 
neid siis uurimis- ja õpetamisobjektina. Austrias võib sellekohaseks näiteks 
tuua politseiteaduse ellukutsumise. Siiski ei tähenda see seda, nagu poleks 
politseialane uurimistöö ja töötehnikad juba enne iseseisva teadusdistsip-
liinina määratlemist vastanud teaduslikele põhimõtetele. Pigem ei olnud 
seda riiklikku meedet lihtsalt varem vaja. Haridus- ja väljaõppeasutuste 
rajamisega, nagu valdkondlikud rakenduskõrgkoolid, ent ka üleeuroopalise 
ühtlustatud akadeemilise haridussüsteemi – Bologna süsteemi – sisseviimi-
sega, on tekkinud vajadus hakata vastavalt nendele põhimõtetele käsitlema ja 
õpetama ka selliseid valdkondi nagu politsei ja sõjavägi, kus tehtavat teadus-
tööd varem iseseisvate teadusdistsipliinidena ei mõtestatud. Sellele lisandub 
veel alates külma sõja lõpust üha suurenev koostöö militaar-, politsei- ja 
 tsiviilametkondade vahel kõikehõlmava lähenemisena julgeolekupoliitikas ja 
riigikaitse laia käsituse mõttes, mis muudab hädavajalikuks vastavate struk-
tuuride ja väljaõppe võrreldavuse.

Just militaarteadused kuuluvad teadusliku tunnetuse vanimate alade 
hulka, sest sõjaväe juhtimise ning kasutamise küsimustega on teadlikult tege-
lenud juba nii muistsed kreeklased, roomlased (ja seda traditsiooni jätkates 
bütsantslased) kui ka pärslased ning hiinlased. See ei olnud juhus, et esimene 
uusaja militaarteaduslik institutsioon, Theresia sõjaväeakadeemia, asutati 
1752. aastal just Austrias, sest juba sel ajal peeti hädavajalikuks teaduslike 
meetodite ja teadmiste ühendamist riigi militaarhuvidega.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 3, 2016, pp. 232–280 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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Ülemnõunik kol mag Andreas Thalhammer esitab oma uurimuses1 üle-
vaate militaarteaduste mõistest ja vastavast terminikasutusest, mis tõendab, et 
militaarteadused on üle kogu Euroopa end ühes või teises vormis teadusliku 
distsipliinina juba sisse seadnud ning et Austria haridusmaastik vajab selles 
mõttes teistele järele jõudmist. Uurimusega annab autor väärtusliku panuse 
nimetatud teadusvaldkonna teadvustamiseks mittesõjaväelises akadeemilises 
maailmas2.

Kolonel Andreas Stupka, MMag, DDr, Austria Bundesheeri humanitaar- 
ja sotsiaalteaduste instituudi juhataja

1. Sissejuhatus

1.1. Probleem

Austria teadusnõukogu soovitas ühes 2011. aasta veebruaris avaldatud uurin-
gus, mis käsitles Austria Bundesheeri kolmanda taseme hariduse ja väljaõppe 
võimalikku tulevikustruktuuri, kujundada seda nii, et see viiks Austria sõja-
väelise kolmanda taseme haridus- ja väljaõppesüsteemi tunnustatud koos-
kõlla euroopaliku haridusruumiga3.

1  Uurimus Militärwissenschaften – Begriff, internationale Verwendung und Akzeptanz 
ilmus saksa keeles 2012. aasta novembris Austria Bundesheeri riigikaitseakadeemia publi-
katsioonisarjas Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie, nr 7. (Wien: Institut für 
Human- und Sozialwissenschaften, Landesverteidigungsakademie). Saksa keelest tõlkinud 
autori ja väljaandja loal Andres Saumets. Tõlkija märkus
2  Kolonel Andreas Thalhammeri originaalis saksakeelse teksti peamiseks väärtuseks on 
aidata kaasa sõjateaduse akadeemilise eluõiguse teadvustamisele ning terminoloogilisele 
selgita misele. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on sõjaväelist kutse- ja kõrgharidust andva 
ning Eesti kaitseväe jaoks olulisi teadus- ja arendustegevuse üldpädevusi süsteemselt aren-
dava institutsioonina näinud aastaid vaeva selle nimel, et aidata kaasa uue iseseisva teadus-
distsipliini, sõjateaduse, sünnile, ning selgitada sõjateaduse olemust ja vajadust ühiskonnas 
ning akadeemilises maailmas. Selles protsessis osaledes on igati tervitatavad ka teiste riikide 
kogemused. Austria näide selle kohta, kuidas määratletakse seal sõjandusvald konna teadus-
tegevust, ja rahvusvahelise terminikasutuse võrdlev lühianalüüs avardab kindlasti ka eesti 
sõjateaduslikku mõtlemist ja innustab vastavat diskussiooni. Tuleb siiski arvestada asjaolu, et 
järgnev käsitlus kajastab valdavalt 2012. aasta uurimisseisu. Viimaste aastate jooksul on nii 
Austrias kui ka võrdlevasse analüüsi kaasatud riikides toimunud selles valdkonnas mitmeid 
olulisi muutusi, muuseas nt sõjaväeliste õppeasutuste struktuuris ja õppekavades. Siiski kät-
keb see uurimus mitmeid märkimisväärseid mõttekohti ja on loodetavasti metoodiliseks ees-
kujuks mõnele uuele, ent sel korral juba Eesti kontekstis tehtavale uuringule. Tõlkija märkus
3  Österreichischer Wissenschaftsrat 2011. Tertiäre Bildung und Ausbildung im Öster-
reichischen Bundesheer: Analysen und Empfehlungen. Wien, S. 8. [Österreichischer 
 Wissenschaftsrat 2011]
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See Euroopa Liidu Bologna kriteeriumitele4 vastav, uuesti adapteeritav 
sõjaväeline haridussüsteem ei ole suunatud üksnes erinevate väljaõppe-
moodulite omavahelisele ühendatavusele Austria Bundesheeris, vaid puudu-
tab ka tsiviil- ja militaarhariduse kolmanda taseme akadeemiliste diplomite 
võrdväärset vastastikust tunnustamist5. Bologna mudeli järgi kujundatud 
akadeemilise ohvitserihariduse eelised ei peitu üksnes kõrgemas kvalifikat-
sioonis, mida kogu kutsegrupp kõrghariduslikus mõttes omandab ja mille 
lõpudokumendid on üleeuroopaliselt tunnustatud, vaid ka hariduse ühil-
datavuses, mis võimaldab Euroopa ohvitseridel koostööd tehes täita ühiseid 
Euroopa Liidu ülesandeid.

Austria teadus- ja majandusministri keskse nõuandva kogu üks olulise-
matest soovitustest kujutab endast ka militaarteadusliku uurimistöö päde-
vuse suurendamist selle institutsioonilise sidumise kaudu vastava aka-
deemilise keskkonnaga6. Teadusnõukogu soovituses kasutatud terminit 
militaar teadused (Militärwissenschaften)7 eespool nimetatud uuringus lähe-
malt ei selgitata, vaid avatakse üksnes kaudselt, kui pakutakse välja õppe-
kavasid ja organisatsiooni struktuuri Austria sõjaväelise kõrghariduse võima-
likele tulevikumudelitele kolmanda taseme ohvitseri välja- ja täiendusõppeks.

Teadusnõukogu hinnangu järgi ei ole militaarteadusi ülikooliliku teadus-
distsipliinina praeguseks Austrias veel olemas, nii et selles valdkonnas peab 
õppejõudude uus põlvkond oma erialase teadusliku kvalifikatsiooni oman-
dama välismaal8. Vaieldamatu on siiski tõsiasi, et üha akadeemilisemaks 
muutub tsiviiltööturg, mille kolmanda taseme haridusinstitutsioonid vasta-
vad järjest rohkem Bologna kriteeriumitele. Tsiviilülikoolide ja -kõrgkoolide 
tudengeid valmistatakse nende kutsealaste nõudmiste täitmiseks erialaselt 
ette kaheastmelises haridussüsteemis.

4  Bologna kriteeriumite all mõeldakse muuhulgas ka üleeuroopaliselt ühtse kahe-
tsüklilise kõrghariduse (bakalaureus, magister) vabatahtlikku sisseviimist ning õppe-
punktide ülekande süsteemi (ECTS) rakendamist. Vrd ka: Neulinger-Holzer, Melanie 2011. 
Um setzung der Bologna-Kriterien in Österreich und der Schweiz. Univ. Dipl.-Arbeit. Wien, 
S. 14.
5  Österreichischer Wissenschaftsrat 2011, S. 8.
6  Ibid.
7  Selleks et säilitada eestikeelses tõlkes austerlaste kasutatud ja käesolevas tekstis eri-
neval moel põhjendatud terminoloogiat, on tekstis üldjuhul kasutatud termini Militär-
wissenschaft(en) eesti vastena terminit militaarteadus(ed). Eesti keeleruumis leviv 
üld termin sõjateadus on praeguses kontekstis liiga kitsas. Originaaltekstis selgitustega kasu-
tatud terminil Kriegswissenschaft, mille eestikeelne tõlkevaste võiks olla sõjateadus, oleks 
saksakeelses militaarkultuuriruumis ideoloogiliselt koormatud tähendus. Tõlkija märkus
8  Österreichischer Wissenschaftsrat 2011, S. 8.



235MILITAARTEADUSED: MÕISTE JA TERMINIKASUTUS RIIKIDE VÕRDLUSES

Tulevase sõjaväelise akadeemilise väljaõppe peamiseks küsimuseks saab 
seega militaarteaduste tunnustamine iseseisva teadusdistsipliinina, mille 
 erialane kaanon erineb tunduvalt tsiviilülikoolide, rakenduskõrgkoolide või 
akadeemiate omast. Sealjuures on ilmne, et militaarpädevuse monopol on 
selles teadussektoris selgelt sõjaväelistel õppeasutusel, mitte tsiviilinstitut-
sioonidel, eriti silmas pidades militaarse sisuga peaaineid. Uuring annabki 
panuse militaarteaduste mõiste selgitamisse ja näitab selle kasutamist 
 rahvusvahelises kontekstis.

1.2. Eesmärk

Käesolevas kirjutises vaadeldakse militaarteaduste mõistet ja vastavat 
termini kasutust autori valitud sõjaväeakadeemiates ja -kõrgkoolides ning 
tsiviil- ja militaarülikoolides. Peamiselt otsitakse vastust kolmele uurimis-
küsimusele. 
1.  Mida tähendab termin militaarteadused?
2.  Millise terminiga seda mõistet tähistatakse ja milline on selle täpne 

mõiste sisu vaadeldavate sõjaväeliste tsiviil- ja militaarkõrgkoolide õppe-
kavades?

3.  Kas sõltumata terminikasutusest õpetatakse vaadeldavates institutsiooni-
des militaarteaduste mõiste juurde kuuluvaid komponente? (Teisisõnu: 
kas neis haridusasutustes tegeletakse militaarteadustega siinses kirjutises 
väljapakutud tähenduses?)

1.3. Meetod

Esmalt tuleb selgitada praegusele uurimisseisule tuginedes termini militaar-
teadused (Militärwissenschaften, military science(s)) mõistesisu, sealhulgas 
selle erinevust sageli sünonüümidena kasutatavatest terminitest kaitsetea-
dus (Wehrwissenschaft) ja sõjateadus (Kriegswissenschaft). Kokku võttena 
järgneb autori sõnastatud definitsioon, mis on ühtlasi järgmistes peatükkides 
esitatud uuringu aluseks.

Uurimuse teine osa keskendub militaarteaduste mõistet tähistavatele 
termi nitele vaadeldavates sõjaväelistes ja tsiviilharidusasutustes. Sealjuures 
on fookus eelkõige Euroopa riikide, kuid ka USA militaar- ja tsiviilinstitut-
sioonidel, kuna vaatluse alla võetud Euroopa riikide kõrgharidusstruktuur 
vastab ühest küljest Bologna deklaratsiooni nõuetele, teisalt aga on USA oma 
sõjalise ülemvõimuga lääneriikide väärtusühendusele siiski sõjalises mõttes 
eeskujuks.
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Täiendavalt uuritakse (nt Taani, Saksamaa, Norra ja mõne teise riigi 
näidete varal) neid riike, mille sõjaväelistes haridusasutustes nende endi 
sõnul või siis õppekavade põhjal militaarteaduste terminit ei kasutata. Sõltu-
mata termini mittekasutamisest uuritakse nendes riikides toimuva väljaõppe 
vastavust siinses uuringus esitatud militaarteaduste definitsioonile.

Viimaks esitatakse tabeli kujul kõigi käsitletud riikide võrdlus ning 
antakse hinnang, kas militaarteaduste termini kasutamine riigiti vastab käes-
olevas töös esitatud militaarteaduste definitsioonile.

1.4. Uurimisseis

Ajakirjas Österreichische Militärische Zeitschrift (ÖMZ) 1999. aastal 
ilmunud artiklis „Militaarteadus kui vastus ohvitseri rollipildile esitatud 
uutele nõudmistele“9 uurisid austerlased Wolfgang Peischel ja Franz  Hollerer 
muuhulgas küsimust iseseisva, relvajõudude akadeemiatesse kanda kinni-
tanud teadusdistsipliini õigustatusest, hädavajalikkusest ja struktuurilisest 
väljaarendamisest. Selle teaduse kohta kasutasid nad terminit militaar teadus 
(Militärwissenschaft). Selle sisu defineerides eraldasid mõlemad autorid 
nimetatud termini nii kaitseteadusest (Wehrwissenschaft) ja sõjateadusest 
(Kriegswissenschaft), nagu seda kasutati kolmandas Reichis, kui ka sotsia-
listlikust militaarteadusest, nagu seda mõisteti Varssavi lepingus.

Termin kaitseteadused ulatub Saksamaal tagasi 20. sajandi kaheküm-
nendate aastate lõppu. Toona vahetas see tähistus välja senise termini 
sõja teadused, mida Saksamaal kasutati 17. sajandi lõpust saati arvukates 
sõjandus teoreetilistes publikatsioonides10. Alates 19. sajandi keskpaigast 
kuni sajandi lõpuni kasutati Austrias ja Saksamaal akadeemilistes uuringutes 
ka militaarteaduste terminit. Nii sisaldus ajavahemikus 1877–1880 ilmunud 
üheksaköitelise teatmeteose pealkirjas, mille autoriks oli Preisi ohvitser 
Bernhard von Poten (1828–1909), ka sõna militaarteadused („Kõigi mili-
taarteaduste taskusõnastik“)11. Enne Esimest maailmasõda muutus termin 
sõjateadused taas tähtsaks, kuid pärast sõda vahetati see välja kaitseteaduste 

9  Peischel, Wolfgang; Hollerer, Franz 1999. „Militärwissenschaft“ als Antwort auf die 
neuen Anforderungen an das Rollenbild des Offiziers. – ÖMZ, 4. Heft, 1999, S. 439–450; 
siin: S. 439. [Peischel, Hollerer 1999]
10  Vrd Flemming, Johann Friedrich 1726. Der vollkommene Teutsche Soldat welcher die 
gantze Kriegs-Wissenschafft, insbesonderheit was bey der Infanterie vorkommt, vorträgt. 
Leipzig.
11  Vrd Poten, Bernhard von (Hrsg.) 1877. Handwörterbuch der gesamten Militärwissen-
schaften. Bielefeld.
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vastu. Karl Linnebach12 (1879–1961) võttis 1939. aastal mõiste defineeri-
mise ja süsteemi kirjeldamisega ette katse ületada klassikaliselt rakendus-
likku sõjaajalookirjutust ning panna alus kaitseteadusele kui kõikehõlmavale 
õpetusele, mis peaks olema teoreetiliseks aluseks ja ettevalmistuseks sõduri 
tegutsemisele sõjas13.

On arusaadav, et kaitseteadustel on natsidiktatuuri mõistes, mis toetas olu-
liselt Adolf Hitleri ründestrateegilisi eesmärke, tänapäeval negatiivne konno-
tatsioon. Winfried Mönch räägib selles tähenduses episoodist, mis peaks äär-
misel juhul olema uuenenud sõjaajaloo „negatiivne referentsipunkt“.14 Ka 
Peischel ja Hollerer näevad kaitseteaduse mõistel ajaloolises mõttes lasuvat 
negatiivset taaka, kuid ei arva, et vastavat terminit peaks kategooriliselt 
eitama üksnes etteheite tõttu, et seda kasutas ülekohtune režiim15. Tege-
likkuses võib terminit Wehrwissenschaft leida tänapäeva Saksamaa föde-
raalse kaitseministeeriumi publikatsioonidest16.

Austria Bundesheeri riigikaitseakadeemia dokumentatsioonikeskuses17 
(Zentraldokumentation der Landesverteidigungsakademie) kasutatakse 
 nüüdisajal infoallikate avamisel ja otsingute tegemisel tesauruses deskripto-
rina ehk infootsikeele leksikaüksusena samuti märksõna kaitseteadus. 
 Militaarteadus on terminina küll olemas, kuid selle mõisteselgituses on rist-
viide terminile kaitseteadus18. Põhjus peitub tesauruse ajaloolises arengus, 
mis ulatub oma põhikontseptsiooniga dokumentatsioonikeskuse tekke-
aegadesse ning peegeldab seetõttu ka detailides 20. sajandi varajaste 70ndate 
terminikasutust.

Erinev terminikasutus on selgitatav ka ideoloogilise vastasseisuga ida ja 
lääne vahel külma sõja perioodil. Sellal kui Nõukogude Liidus ja Varssavi 
lepingu riikides leidis termin militaarteadus (või ka sõjateadus) kasutust 

12  Linnebach, Karl 1939. Die Wehrwissenschaften, ihr Begriff und ihr System. Berlin, S. 9.
13  Vrd Mönch, Winfried 2001. Entscheidungsschlacht „Invasion“ 1944? Prognosen und 
Diagnosen, Stuttgart, S. 37. [Mönch 2001]
14  Ibid.
15  Peischel, Hollerer 1999, S. 442.
16  Vrd Bundesministerium der Verteidigung 2012. Wehrwissenschaftliche Forschung. 
Jahresbericht 2011. Innovative Verteidigungsforschung für ein zukunftsorientiertes Fähig-
keitsprofil der deutschen Streitkräfte. Bonn 2012. Tegemist on Saksamaa kaitsealastest tea-
dusuuringutest ülevaadet andva temaatilise aastaraamatuga, mis ilmub alates 2006. aastast. 
Tõlkija märkus
17  Tegemist on Austria armee vajadusi rahuldava erialase informatsiooni kogumise, töötle-
mise ja vahetamise keskusega. Tõlkija märkus
18  Vrd Landesverteidigungsakademie/Zentraldokumentation <Wien>: LiDok Thesaurus 
(DADOK V), Wien, 2008, S. 350.
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 viitavana iseseisvale, tugeva poliitilis-ideoloogise värvinguga teadusdistsip-
liinile, vältis seda terminit lääneriikide kaitseühendus ja eelkõige Saksamaa 
Liitvabariik ning kasutas selle asemel terminit kaitseteadus.

Peischel ja Hollerer näevad nüüdisajal kasutatava militaarteaduse ja vara-
sema sõjateaduse eristamise peamise põhjusena tõsiasja, et militaarteadust 
mõtestatakse tänapäeval peamiselt kui sõja ärahoidmise teadust19.

1.4.1. Nn uus militaarteadus alates 1990. aastast

Esimene nn uue militaarteaduse käsitlus, mis üritab end vabastada nõu-
koguliku militaardoktriini ideoloogilisest haardest, pärineb Dietmar Schöss-
lerilt, täpsemalt 1992. aastal väljaantud kogumikust, kus ta käsitleb Saksa DV 
militaarteadust aastatel 1949–199020. Schössleri eesmärgiks on määratleda 
uuesti militaarteaduse aine ja paika panna peamised töövaldkonnad. Ta juhin-
dub eesmärgist võtta ühisnimetaja militaarteadus all kokku ja liita tervikuks 
kõik need enamasti kattuvad uurimis- ja õpetamisvaldkonnad, mis tegelevad:
1) relvajõudude kui poliitika instrumendi kasutusvalmidusega või tegeliku 

rakendamisega,
2) organiseeritud relvastatud võitlusega kui rahvusvahelise poliitilise ilmin-

guga ning
3) sellega seotud, relvajõududele mõju avaldavate ühiskondlike, majandus-

like, tehnoloogiliste ja psühholoogiliste mõjutegurite ning raamtingi-
mustega.21

Schössler liigitab esimese teemaringi alla sellised õpetusvaldkonnad nagu 
julgeolekupoliitika, militaarpoliitika ja riigi kaitsepoliitika. Teise punkti 
juurde arvab ta sellised töövaldkonnad nagu strateegiauuringud, operat-
sioonide õpetus ja liigitab siia ka endise nõukogude militaarteaduse eeskujul 
sõjakunsti teooria. Viimaks nimetab ta 3. punkti all selliseid distsipliine nagu 
militaarsotsioloogia, militaarökonoomia, relvastusuuringud, militaarpsühho-
loogia ja militaarpedagoogika.22

Oma mudelis pakub ta lähtuvalt militaarteaduse definitsioonist välja viis 
valdkonda, mis külgnevad teiste distsipliinidega, nagu ettevõttemajandus.

19  Peischel, Hollerer 1999, S. 442.
20  Schössler, Dietmar 1992. Erkenntnisinteresse an Militärwissenschaft – allgemein und 
speziell (DDR) was bleibt? – Militärwissenschaft in der DDR (1949–1990): Ideengeschicht-
liche Grundlagen, Erkenntnisstand und kristische Wertung. Dresden, S. 6–13; siin S. 8f. 
21  Ibid., S. 9.
22  Ibid.
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Schössler näeb militaarteadust kui „õpetatavat ja intersubjektiivselt kont-
rollitavat teadmiste süsteemi, mis hõlmab igat laadi relvajõudude poliitilisi, 
ühiskondlikke ja majandustehnilisi tekke-, arengu- ja mõjutingimusi rahvus-
vaheliselt tähtsas organiseeritud relvastatud konfliktis.“23

Sellest johtuvad viis valdkonda liigitab Schössler järgmiselt:
1) militaarteadus kui tunnetusteoreetiline ja metodoloogiline probleem;
2) õpetus militaarorganisatsiooni ülesehitusest, sotsiaalsest kihistumisest 

ja arengutendentsidest, kaasa arvatud selle ühiskondlik-poliitiline kesk-
kond;

3) õpetus relvajõudude ettevalmistamisest (haridus, väljaõpe) riigikaitse 
raamides;

4) õpetus relvajõudude rakendamisest ähvardava või tegeliku relvastatud 
võitluse korral (militaarstrateegia ja operatsioonilis-taktikalise sõjakunsti 
teooria);

5) rahvusvahelise relvastatud konflikti kui (igat laadi) relvajõudusid ähvar-
dava või nende tegeliku rakendamise probleemi järjepidev analüüsimine 
(relvajõud kui võitlusorganisatsioon).24

Schössleri arvamusavaldused (1992) näitavad veel selgelt kokkupuudet 
sellise militaarteaduse definitsiooniga, nagu see oli levinud Nõukogude 
Liidus ja Varssavi lepingu riikides25. Lihtsustatult hõlmas Nõukogude mili-
taarteadus sarnaselt äsja kirjeldatuga viit erinevat valdkonda:
1) sõjakunsti26 teooria;
2) militaarstruktuuri (-organisatsiooni) teooria, tähistatud ka terminiga 

kaitse struktuur;
3) väljaõppe- ja kasvatusteooria;
4) militaarökonoomia teooria (tagalateenistus, varustus);
5) julgeolekupoliitika (teadusliku uurimistegevuse täiendamine umbes 

alates 1990. aastast).

Schössleri katset määratleda militaarteadust uuesti pärast 1989/1990. aastal 
toimunud poliitilist pööret ja Saksamaa taasühinemist ning juurutada siis seda 

23  Ibid., S. 10.
24  Ibid., S. 11.
25  Vrd ka ibid., X peatükk (Venemaa), S. 51.
26  Kunsti all mõeldakse Clausewitzi vaimus oskamisest („Können“) tuletatud ja selle 
juurde kuuluvat teadust. Vrd Peischel, Wolfgang 2002. Geistesgeschichtliche Grundlagen 
 operativer Führung im deutschsprachigen Raum. – ÖMZ, 5. Heft, S. 547–560; siin: S. 557.
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taasühinenud Saksamaal ei saatnud siiski püsiv edu. Tänapäevani ei esine 
 terminit militaarteadus Saksamaa sõjaväeliste õppeasutuste õppekavades.

1.4.2. Militaarteaduse struktuurimudel Peischeli ja Holleleri järgi

Erinevalt eespool käsitletust õnnestus kahel Austria kindralstaabi ohvitseril, 
Wolfgang Peischelil ja Franz Hollereril, sõnastada 1999. aastal selline mili-
taarteaduste definitsioon, mis ühest küljest vastab demokraatlikult korralda-
tud riikidele ja teisest küljest arvestab ka pärast külma sõja aegse sõjaliste 
blokkide vastasseisu lõppu tekkinud uusi julgeolekupoliitilisi väljakutseid.27

Autorid rõhutavad militaarteaduse mõistelist erinevust kolmanda Reichi 
kaitse- või sõjateadusest ning eraldavad selle ka militaarteaduse sotsialist-
likust mõtestamisest Varssavi lepingu kontekstis. Mõlemas totalitaarses 
režiimis asendas autoritaarne poliitiline juhtimine „teaduslikku, üksikute 
distipliinide uurimist suunavale üldhuvile fokuseerivat instantsi“28. Teaduse 
poliitilis-ideoloogiline eestkoste on autorite arvates pluralistliku demok-
raatiaga ühildamatu.

Termini militaarteadus teadliku ainsuse vormis kasutamisega viitavad 
mõlemad ohvitserid sellele, et tegemist ei ole mingi hulga abiteaduste liit-
misega, vaid integreeritud, ühte terviklikku uurimishuvi järgiva metoodi-
lise lähtekohaga29. Militaarteadus on Peischeli ja Hollereri järgi eesmärgilt 
„rakendusteadus, mis oma peavaldkonnas, sõjaväelises juhtimises, on pigem 
täppis- kui humanitaarteadus ning militaarstrateegia ja operatsioonide vald-
konnas meetodist lähtuvalt esmajärjekorras aksiomaatiline (ratsionaalne), 
seejärel empiiriline teadus.“30

Ohvitserid nimetavad iseseisva militaarteaduse puhul uurimist suunava 
huvina:
1) otsuste tegemise aluste väljatöötamist (policy-nõustamine) riigi, rahvus-

vahelise organisatsiooni või sõjalise liidu juhtimiseks õiglase rahukorra 
loomisel ja säilitamisel (nn positiivne rahumõiste);

2) süstemaatilis-analüütilist alusuuringut, arendust ja õpetust seoses sõjalise 
heidutuskava planeerimise ja rakendamisega, vältimatute  relvakonfliktide 

27  Peischel, Hollerer 1999, S. 444.
28  Ibid., S. 442.
29  Ibid., S. 444.
30  Ibid.
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tegeliku juhtimisega (sõjapidamisvõime olemasolu) ja ennetavate (profü-
laktiliste) ning ka reaktiivsete, rahu toetavate operatsioonidega.31

Peischeli ja Hollereri järgi on militaarteaduse keskne valdkond sõja väeline 
juhtimine. Selle eelisseisundi võrreldes teiste distsipliinidega tuletavad 
nad relvajõudude vaieldamatust uurimismonopolist nimetatud valdkonnas. 
Taktika, operatsioonid ja militaarstrateegia on uurimisvaldkonnad, mida 
tsiviil ülikoolides nende ulatuslikus komplekssuses ei uurita ega õpetata, 
kuid millel on relvastatud konflikti puhul riigi julgeolekule siiski otsustav 
tähendus.

Peischel ja Hollerer esitavad „militaarteaduse struktuurimudeli“, kus 
militaar teaduse ümber koondub eespool defineeritud uurimishuvist lähtudes 
terve hulk distsipliine, moodustades sel moel mitmemõõtmelise süsteemi32. 
Sealjuures ei ole sellised distsipliinid nagu militaarõigus, militaarpoliitika, 
militaartehnika, militaarökonoomia, militaarajalugu, militaargeograafia, 
militaar meditsiin, militaarpsühholoogia, militaarpedagoogika, militaar-
sotsioloogia, kaasa arvatud polemoloogia ehk sõjasotsioloogia, militaar-
teaduse peavaldkonda kujutava sõjaväelise juhtimise suhtes sugugi mingid 
abiteadused, vaid neil on militaarteaduse uurimishuvi raames kõigil oma 
uurimiseesmärgid ja uurimismeetodid33.

Võimalikule kriitikale, et militaarteaduse sees ei vasta esile toodud sõja-
väelise juhtimise valdkond seoses rakendusuuringute domineerimisega piisa-
valt teaduslikkuse kriteeriumitele, vastavad autorid nõudmisega, et selles 
valdkonnas tuleks kaaluda võimalust suurendada alusuuringute osakaalu.

Sõjaväelise juhtimise uurimisel kasutatavaid meetodeid käsitledes nime-
tavad Peischel ja Hollerer kvantitatiivset ning induktiivset ja deduktiiv-
set meetodit, kuid ka empiirilis-analüütilist meetodit, mida saab kasutada 
andmete ja informatsiooni saamiseks.

Uurimise lähtepunktidena, mis kujutavad endast ka ühenduslüli teooria 
ja meetodi vahel, nimetavad ohvitserid nii ajaloolis-geneetilist lähtepunkti 
(sõjaajalooliste näidete uurimine), institutsioonilist lähtepunkti (militaar-
organisatsioonide struktuuride ja tüpoloogiate mõistmine), komparatiivset 
lähtepunkti (erinevate tegutsemisvõimaluste võrdlemine) kui ka mängu-
teoreetilist lähtepunkti (modelleerimine)34.

31  Ibid.
32  Ibid,. S. 445.
33  Ibid.
34  Ibid., S. 448–449.
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Sõjaväelise juhtimise üksikute astmete teaduslikkuse määra esitavad 
autorid hüpoteesina enda koostatud mudelis, mida nad nimetavad HOPE-
mudeliks35. Sõjaväelise juhtimise tasanditel (taktika, operatsioonid, milita-
arstrateegia) on selle mudeli järgi erineval määral teaduslikkust. Teisisõnu 
tähendab see, et „teaduslikkust“ ei ole kõikidel juhtimistasanditel ühesugusel 
määral. Selle määr kõigub taktika (vähene osakaal) ja militaarstrateegia (suur 
osakaal) vahel ning mis hõlmab alusuuringuid, rakendusuuringuid, teoreeti-
list ja praktilist õpet, sh õppusi.

Peischel ja Hollerer rõhutavad asjaolu, et sõjaväeline juhtimine ei tohi 
orienteeruda üksnes teaduslikule meetodile, vaid peab arvestama ka prakti-
kast tulenevaga36.

1.4.3. Militaarteaduste alused Andreas Stupka järgi

Oma teises doktoriväitekirjas37 aastast 2010 tegeleb Austria kindralstaabi 
ohvitser DDr Andreas Stupka militaarteaduste alustega teadusfilosoofilisest 
vaatenurgast. Põhjalikus definitsioonis üritab autor kokku võtta selle teadus-
distsipliini olemust.

Militaarteaduste all tuleb mõista kõigi teaduslike tunnetuste tervikut relva-
jõudude kasutusest ja „rakendamisest“. Sealjuures uuritakse ühest küljest 
militaarse tegevuse põhjendatuse dimensiooni, sõja fenomeni ja selle põhju-
seid, poliitilise üldsuse strateegilist tegutsemist ellujäämise tagamiseks rahu 
kindlustamise mõttes ja oma eluruumi kaitseks, nagu ka selleks hädavajaliku 
kaitsevõime terviklikku valdkonda. Teisest küljest on militaarteaduste üles-
andeks sõjaväe kui instrumendi enda jaoks süstemaatilisel viisil praktikale 
orienteeritud tunnetuste saavutamine, sõjaväe ettevalmistamine sõjatege-
vuseks, sõdurite väljaõpe ja kasvatamine, sõjaväelised juhtimisviisid ja mili-
taarse tegutsemise tehnilised parameetrid nii rahuajal kui sõjategevuses.38

35  Ibid. HOPE-mudeli abil kirjeldatakse sõjaväelise juhtimise üksikute tasandite teadus-
likkust. Peischeli ja Hollereri jaoks oli see graafiliselt kujutatud mudel tööhüpotees ja nad 
lootsid, et see oleks lähtepunktiks sõjaväelise juhtimise edasisele teaduslikule uurimisele 
(sellest ka nimetus HOPE ’lootus’). Tõlkija märkus
36  Ibid., S. 449.
37  Stupka, Andreas 2010. Militär Kritisch Denken – wissenschaftsphilosophisch-theo-
retische Studien zu den Grundlagen der Militärwissenschaften. Univ. Dissetation. Wien, 
S. 340f.
38  Ibid., S. 375.
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Erinevalt Peischelist ja Hollererist kasutab Stupka terminit militaarteadus 
mitmuse vormis ega kahtle selles, et militaarteadused peaksid olema iseseisev 
teadusdistsipliin. Ta põhjendab seda militaarteaduste eesmärgi abil, milleks 
ta peab nende teadmiste uurimist ja kokkukogumist, mis on vajalikud riigi 
kaitseks ja säilitamiseks ning sellega seoses ka oma kodanike rahuloluks.39 
Oma väitekirjas teeb Stupka vahet militaarteadustel ja militaarõpetusel. 
Viimati nimetatu on Stupka jaoks militaarteadusliku töö tulemus, mis peab 
võimaldama väljaõppe ja kasvatuse raames õpetada sõdureid ning sõjaväelise 
süsteemi osi nii, et nad suudaksid üksikjuhtudel võimalikult tõhusalt tegut-
seda. Sellega määrab ta militaarõpetuse keskseks elemendiks „käsitööliku 
rakendamise“. Militaarõpetuse sisu lähtub siiski militaarteaduste tunnetus-
likust taustast ja tulemustest.40

Militaarteaduste kui distsipliini jaotust silmas pidades visandab Stupka 
kontseptsiooni kuuest suurest teadusväljast, mida ta omakorda jagab teadus-
valdkondadeks ja alamvaldkondadeks. Tema militaarteaduste kontseptsioon 
sisaldab järgmisi osi41.

1.  Militaarteaduste teooria
1.1.  Militaarteaduste filosoofia
1.2.  Militaarteaduste metodoloogia
1.3.  Militaarajalugu

2.  Polemoloogia 
2.1.  Teoreetiline polemoloogia

2.1.1. Sõja metafüüsika
2.1.2. Inimese konfliktsus

2.2.  Praktiline polemoloogia
2.2.1.  Sõja põhjuste uurimine
2.2.2.  Rahu- ja konfliktiuuringud

2.3.  Sõjaajalugu
3.  Strateegia

3.1.  Strateegia teooria ja doktriiniõpetus
3.2.  Julgeolekupoliitika ja riiklik-strateegiline välismõju
3.3.  Riigikaitse ja kaitsestrateegia
3.4.  Militaarstrateegia

3.4.1.  Lahingujuhtimise teooria

39  Ibid., S. 334.
40  Ibid.,  S. 335.
41  Ibid., S. 376f.
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3.4.2.  Õpetus relvajõudude ülesehitusest
3.4.3.  Militaarökonoomia
3.4.4.  Militaarne õigusteadus

4.  Väeüksuste juhtimise teooria
4.1.  Operatsioonijuhtimise teooria
4.2.  Taktikateooria
4.3.  Väeüksuste psühholoogia

4.2.1.  Militaarpsühholoogia
4.3.2.  Psühholoogilise sõjapidamise teooria

5.  Sõjaväelise väljaõppe ja kasvatuse teooria
5.1.  Militaareetika ja kutse-eetos
5.2.  Militaarpedagoogika
5.3.  Militaarsotsioloogia

5.3.1.  Organisatsioonikultuur
5.3.1.  Sõjavägi ja kultuuridevahelisus

6.  Militaartehnilised ja logistilised teadused
6.1.  Relvastus ja relvatehnika
6.1.  Militaargeograafia
6.2.  Militaarlogistika
6.3.  Militaarmeditsiin

Sarnaselt vundamendiga, mis on aluseks kõikidele edasistele osadele, asetab 
autor oma süsteemi etteotsa militaarteaduste teooria. Selle teadusvälja jagab 
ta kolmeks valdkonnaks, kuhu lisaks militaarteaduste filosoofiale ja mili-
taarteaduste metodoloogiale kuulub ka avaramas tähenduses militaarajalugu. 
Esimene neist, militaarteaduste filosoofia, uurib „riikliku eksistentsi meta-
füüsikat ellujäämiseks vajaliku ühinemise mõttes, nii sõjaväe olemust kui 
ka dialektikat riigi ja sõjaväe vahel selle vastavates ilmnemisvormides ja 
epohhides“.42

Oma militaarteaduste metodoloogia definitsioonis järgib Stupka Nõu-
kogude militaarteadlaste Šavrovi ja Galkini seisukohta, kes muuhulgas 
näevad metodoloogia ülesannet selles, et näidata peamisi teid päevakor-
ral olevate militaarvaldkonnaga seotud küsimuste uurimiseks ning panna 
paika ja hinnata erinevaid tunnetusmeetodeid43. Stupka käsitab sealjuures 
dialekti list meetodit niisuguse meetodina, mis viib parima võimaliku sõja-
väelise tegutsemis variandi valikul sihile. See meetod võimaldab „asjaolude 

42  Ibid., S. 340.
43  Ibid.
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ja  võimaluste permanentse vaagimise kaudu jõuda alati uute, vastavale olu-
korrale sobilike sünteetiliste lahendusteni“.44

Militaarteaduste teooria teadusvälja juurde liigitab Stupka ka militaar-
ajaloo. Ta näeb militaarajalugu omamoodi „läbilõikematerjalina“, mis 
hõlmab kogu militaarteaduste valdkonda. Stupka järgi oma militaarajaloo 
aineks „praktikale orienteeritud teadmiste süstemaatiline saamine sõjanduse 
ajaloolisest arengust, et võrdluste kaudu osata tuletada õpetusi relvajõudude 
konfiguratsioonist ja rakendamisest tulevikus“.45

Stupka läheneb oma dissertatsioonis militaarteaduste teemale avarast, 
teadus filosoofilisest vaatenurgast, kui ta toob välja mõistete polemos 
(Πόλεμος ehk sõda), riik, kodanik ja teadus seosed ning viitab positsioonile, 
mille militaarteadused peavad teadusdistsipliinina oma ülesandepüstituse 
raamides võtma. Sõjavägi ja poliitiline üldsus on selliselt teineteisega dia-
lektilises suhtes. Selle suhte alusena näeb Stupka polemos’t kui igasuguse 
tegevuse algprintsiipi, mistõttu tuleb uurida ka „võitlust, konflikti ja sõda kui 
militaarteaduste lähtepunkti ning keskset osa“.46

Polemoloogia47 tegeleb seetõttu ennekõike sõja fenomeniga kõigis selle 
väljendustes. Teadlane eristab sealjuures teoreetilist ja praktilist polemo-
loogiat. Esimese ülesandeks on sõjale aluseks olevate printsiipide ja seadus-
pärasuste süstemaatiline uurimine48, praktiline polemoloogia seevastu tegeleb 
sõja põhjuste täpsustamisega ja tegutsemisvõimaluste kaardistamisega eri-
nevates sõjaolukordades. Sealjuures on oluline roll ka konfliktiennetamise 
mudelite arendamisel.

Militaarteaduste kolmanda suure osana nimetab Stupka strateegiat, milles 
sõjavägi tuleb esile eelkõige kui poliitilis-strateegilise tegutsemise otsustav 
instrument. Et tagada riigi ja selle kodanike kaitse, peab sõjavägi olema 
suute line välja töötama strateegiaid, mis neid nõudlusi täidavad.49 Strateegia 

44  Ibid., S. 341.
45  Ibid., S. 342.
46  Ibid., S. 398.
47  Sõjasotsioloogia mõiste alusepanija on Hollandi etnoloog ja sotsioloog Sebaldus Rudolf 
Steinmetz raamatuga „Die Soziologie des Krieges“ (1929). Termini polemoloogia võttis 
1945. aastal kasutusele prantsuse sotsioloog Gaston Boulthoul (1896–1980). Boulthouli 
peamiseks huviks oli sõda kui sotsiaalne fenomen. Selleks et oma uurimisvaldkonda 
ühe mõtteliselt senistest militaaruuringutest eristada, nimetas ta selle kreekakeelset sõna 
polemos (’sõda, tüli’) kasutades polemoloogiaks. Boulthoul oli ka Institut Français de Polé-
mologie asutaja ja president. Tõlkija märkus
48  Ibid., S. 345.
49  Ibid., S. 346.
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teooria ja doktriiniõpetus kujutavad nimetatud teadusväljas seetõttu nii sugust 
teoreetilist aspekti, mis toob esile „strateegilise tegutsemise ja strateegia 
arengu põhimõttelise dimensiooni“50.

Julgeolekupoliitika ja riiklik-strateegilise välismõju alla ühendab autor 
üsna tugevalt politoloogiaga kattuva valdkonna, mille eesmärgiks on „süste-
maatiline relevantsete seisukohtade hankimine rahvusvaheliste ja riikide-
vaheliste probleemide kohta ning sellest tulenevad esmased lahendused“51. 
Riigikaitse ja kaitsestrateegia valdkond seevastu peab uurima riigi võima-
lusi ulatuslikuks julgeolekualaseks valmiduseks ja selle riigi strateegilist 
 juhtimist.

Viimaks sisaldab strateegia teadusvälja neljas valdkond militaarstra-
teegiat, mis omakorda jaguneb lahingujuhtimise teooriaks, õpetuseks relva-
jõudude ülesehitusest, militaarökonoomiaks ja militaarõigusteaduseks.

Stupka nimetab neljandat teadusvälja väeüksuste juhtimise teooriaks, 
mis on militaarteadusliku teadus- ja arendustegevuse tuumana seotud „puht-
militaarse tegutsemise ja üksuste juhtimisega“52.

Siin ilmneb ka teatud kokkulangevus Peischeli ja Hollereri esitatud mili-
taarteaduse struktuurimudeliga53. Nimetatud autorite mudelis on sõjaväelisel 
juhtimisel militaarteaduse raames samuti keskne ülesanne.

Stupka jagab siiski oma väeüksuste juhtimise teooria kaheks: operatsiooni-
juhtimise teooria ja taktika teooria. Esimene neist ühendab kaht aspekti, mis 
ühest küljest on suunatud operatsioonijuhtimise positsioonile ja ülesannete 
valdkonnale, teisalt aga tuginevad need „süsteemsele teadmistehankele 
protsesside kulgemisest“54, võttes arvesse poliitilis-militaarseid etteandeid, 
mis tulevad militaarstrateegilise juhtimistasandi vallast. Stupka järgib siin 
Thomas Willi seisukohta, kes näeb operatsioonijuhtimist kontseptuaalse tege-
vusena, mis erineb strateegiast kui kontseptuaalsest planeerimisprotsessist ja 
taktikast kui situatiivsest toimingust55.

Taktikat näeb Stupka juhtimisõpetusena, mis teaduslikule tunnetusele 
tuginedes annab teada, kuidas peab olemasolevate vahenditega parimal 
moel võitlema56. Taktikalise juhtimise keskse elemendina mõistab Stupka 

50  Ibid.
51  Ibid. 
52  Ibid., S. 349.
53  Vrd eespool punkt 1.4.2.
54  Stupka 2010, S. 353.
55  Ibid.
56  Ibid., S. 356.
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ühendrelvaliikide taktika valdamist. Sellega on silmas peetud relvaliikide 
 sünergilist koostoimimist parima võimaliku edu saavutamiseks.

Viiendas teadusväljas tegeleb autor sõjaväelise väljaõppe ja kasvatuse 
teooriaga. Keskseks objektiks on siin „relevantsete ütluste süsteemne hanki-
mine kodaniku sõduriks kujundamise sisust, vormist ja meetoditest, tema 
[sõduri] ja militaarse süsteemi positsioonist ühiskonnas, traditsioonidest 
ja kultuurilistest tavadest, samuti kõigist süsteemisisestest probleemipüsti-
tustest, mis on liigitatavad mõiste organisatsioonikultuur alla57. Valdkonda-
dena kuuluvad selle juurde militaareetika ja kutse-eetos, militaarpedagoogika 
ja -sotsioloogia.

Kuues teadusväli, militaartehnilised ja logistilised teadused, on tuge-
valt interdistsiplinaarne ning tegeleb „materiaalsete objektide uurimise ja 
arendamisega, mis on sõjaväelise süsteemi funktsioneerimisel otsustava 
tähtsusega“58. Erandi moodustab militaarmeditsiin, millele Stupka määrab 
muuhulgas ülesandeks ka haavatute tervenemise uurimise, kes on saanud 
sõjategevuses selliseid vigastusi, mida rahuajal ette ei tule. Selliste vigastuste 
hulka loeb ta laske- ja killuhaavad ning TBK-relvade mõju inimestele.

1.4.4. Mida sisaldab mõiste militaarteadused?

Eespool esitatud tähelepanekutest ja militaarteaduste, samuti nende osa-
valdkondade definitsioonidest tuleneb selle teadusdistsipliini lai lähtepunkt. 
Siia kuuluvad kõik militaarselt olulised segmendid ja küsimused, mis ühest 
küljest tekivad militaarsest uurimistööst, õpetusest ja tegutsemisest, teisalt 
aga saavad lisa nendelt teadusdistsipliinidelt, millel on tugev seos nende seg-
mentidega. Võitluse, konflikti, konflikti vältimise ja sõja (eriti sõja põhjuste) 
uurimine on militaarteaduste lähtepunkt ja põhiline osa.59 Militaarteaduste 
üks olulisematest raskuspunktidest on siiski sõjaväeline juhtimine. See on 
üks nendest distsipliinidest, milles haridusmonopol on militaarvaldkonnal ja 
mille rakendamisel relvastatud konfliktides, rahvusvahelistes rahutagamis-
operatsioonides ja humanitaarmissioonides, aga ka katastroofiabis on relva-
jõudude ellujäämisele ja edule otsustav mõju. Militaarteaduste eesmärk on 
seetõttu defineeritav järgmiselt.

Militaarteaduste eesmärk on relvajõudude kasutamist puudutavate 
teadmiste genereerimine ja avardamine ning lahingutegevuses  rakendamine 

57  Ibid., S. 363f.
58  Ibid., S. 374.
59  Vrd Stupka 2010, S. 398.
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teadusliku uurimistöö kaudu, nende teadmiste edasiandmine õppetöös, 
ent ka institutsioonilise raamistiku kujundamine (nii militaarsfääris kui 
väljaspool seda), milles seda kõike korraldatakse ja sellega tegeletakse.

Teaduslik uurimistöö on sealjuures uute teadmiste metoodiline otsimine 
ja nende süsteemne dokumenteerimine ning avaldamine teaduslike publikat-
sioonide vormis. Õppetöö on teadusliku uurimistöö põhitõdede ja teadmiste 
edasiandmine õppijatele. See sisaldab ennekõike uusimate uurimistulemuste 
esitamist ja erialadest ülevaadete vahendamist. Institutsiooniline raamistik, 
milles militaarteadust viljeletakse, paneb paika nii väljaõppe- kui ka formaal-
sed kvalifikatsioonitasemed. Kuna seda raamistikku ei saa vaadelda sõltu-
matult vastava distsipliini ühiskondlikust positsioneerimisest ja aktsepteerita-
vusest, on akadeemiliste kraadide andmine ka riigi vastava teadusdistsipliini 
ühiskondliku tunnustamise indikaator.

Militaarteaduste üldisest eesmärgisõnastusest, mille keskseteks ele  men-
tideks on teaduslik uurimistöö, õppetöö ja selleks vajaliku insti tutsioonilise 
raamistiku kujundamine, võib nüüd esile tõsta need valdkonnad, mis tähis-
tavad militaarteaduslikku uurimistööd ja militaarteaduste õpetamist. Mili-
taarteadusliku uurimisega on tegu siis, kui uurimistöö ja õpetusega tege-
letakse järgmistes valdkondades60:
1) sõjaväelise juhtimise põhimõtted ja alused (taktika, operatsioonianalüüs, 

militaarstrateegia);
2) sõjaväelise juhtimise alused;
3) polemoloogia;
4) militaareetika;
5) juhtimisprintsiipide filosoofilised alused;
6) militaarpedagoogika;
7) militaarajalugu;
8) sõjaajalugu;
9) militaarpoliitika;
10)  julgeoleku- ja kaitsepoliitika;
11)  militaarne õiguskord;
12)  militaarpsühholoogia;
13)  militaarsotsioloogia;
14)  militaargeograafia;
15)  militaarmeditsiin;
16)  militaarökonoomia;
17)  militaartehnika.

60  Võimalike distsipliinide loend ei ole lõplik ning on avatud edasistele täiendustele. 
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Lisaks kuulub eelnenu juurde institutsioonilise raamistiku (kõrgkoolide, 
akadeemiate, ülikoolide) olemasolu, kus üksikuid erialasid vahendatakse 
teadusdistsipliinidena vastavates õppekavades ja õppekorraldusees-
kirjades ning teaduskraadide põhimäärustes. Õpingute edukal lõpetamisel 
saadakse riiklikult tunnustatud akadeemiline diplom või sellega võrreldava 
haridusastme lõpetamise tunnistus.

Militaarteaduste üksikud distsipliinid ei paikne üksteise kõrval isoleeri-
tud osadistsipliinidena, vaid võivad valdkondadesse koondatult leida inter-
distsiplinaarset rakendust uurimistöös ja õpetamises. Seda peetakse silmas 
ka militaarteadusliku kõrghariduse õppekava struktureerimisel, kui sisuliselt 
lähestikku asetsevad osadistsipliinid võetakse kokku valdkondadeks, mille 
mõistmiseks on tingimata vaja interdistsiplinaarset uurimistööd. Olgu siin-
kohal näitena toodud distsipliin, mida tähistatakse rahvusvaheliselt terminiga 
war studies. Selle all mõistetakse tänapäeval laia interdistsiplinaarsete uuri-
mismeetodite spektrit, mis sisaldab kõiki sõja, rahu, julgeoleku- ja kaitse-
poliitika, militaarajaloo, militaareetika ja militaarsotsioloogia aspekte61.

2. Militaarteaduste mõiste välisriikide 

militaar- ja tsiviilharidusasutustes

Selles peatükis kirjeldatakse termini militaarteadused (Militärwissenschaf-
ten, military science(s)) kasutamist autori välja valitud riikide sõjaväeaka-
deemiates ja -kõrgkoolides ning militaar- ja tsiviilülikoolides. Ülevaate 
aluseks on Austria Riigikaitseakadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste 
instituudi järelepärimine (aastatel 2010/2011), kus kõne all olevates riikides 
tegutsenud Austria sõjaväeatašeedelt küsiti nende mõistete tõlgendamise ja 
vastava terminikasutuse kohta atašeede vastuvõtjariikides.

Militaardiplomaatilise kontaktivõtu kaudu paluti vastuseid järgmistele 
küsimustele:
1) kas terminit militaarteadused (Militärwissenschaften, military science 

või military art and sciences) kasutatakse sealsetes akadeemiates, kõrg-
koolides ja ülikoolides;

2) missugused valdkonnad kuuluvad selle mõiste alla?

61  Vrd Kings College London, War studies research mission statement. <http://www.kcl.
ac.uk/sspp/departments/warstudies/research/mission.aspx> (23.10.2013).
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Haridusasutuste puhul, kes eitasid termini kasutamist, olgu seda siis ideo-
loogilisel põhjusel või keeleliste vastete puudumisel, uuriti siiski, kas nende 
õppekavades on olemas militaarteaduslikud distsipliinid. Eesmärk oli teada 
saada, kas termini mittekasutamisele vaatamata tegeletakse eeltoodud defi-
nitsiooni mõttes militaarteadustega ka nendes riikides, kelle õppekavades 
vastavat terminit ei kasutata.

Sel moel saadud vastuseid on täiendatud infoga, mis tugineb autori põhja-
likul uurimistööl ja isiklikel kontaktidel vaadeldud institutsioonides, kus see 
oli lubatud või võimalik.

2.1. USA

Kui vaadata Ameerika Ühendriikide maineka West Pointi militaar akadeemia 
õppekavasid, siis on selgesti näha, et selles akadeemias tehakse vahet 
akadeemi lisel ja militaarsel väljaõppeprogrammil62.

See akadeemia, mis kuulub kolmanda taseme haridussektorisse, on ka 
tulevaste tööstus- ja majandusjuhtide kasvulava. Kandidaadid võetakse 
ca 17–18 aasta vanuselt USA kongressi saadiku soovituse põhjal ning pärast 
akadeemiliste ja füüsiliste katsete sooritamist akadeemiasse õppima, mis 
eeldab teise astme õppeasutuse (high school või college) keskmisest kõrge-
mal tasemel lõpetamist. Vanuseline ülempiir on vastuvõtul 23 aastat. Igal 
aastal kandideerib akadeemiasse ca 11 000 inimest (nt 2009. aastal 8938 
noormeest ja 2169 neidu), kellest võeti 2009. aastal õppima ca 1300 (1109 
mees- ja 190 naissoost õppurit).63 Õppima asuvad kadetid ei tohi olla abielus, 
rasedad ega kohustatud oma lastele elatisraha maksma64. Akadeemia lõpe-
tajad saavad nelja aasta pärast bakalaureusekraadi ja ühtlasi nooremleitnandi 
auastme.

Akadeemiline õppekava sisaldab 26 üldist väljaõppekursust. Keemia, 
infotehnoloogia, majanduse, inglise ja ühe muu nüüdisaegse võõrkeele 
kõrval antakse ennekõike ruumi USA, väljavalitud maailmaregioonide ja lää-
nemaailma ajaloole ning ka militaar- ja sõjaajaloole. Matemaatika, filosoofia, 
politoloogia, eetika, geograafia, füüsika, psühholoogia, konstitut siooniõigus, 

62  Vrd West Point. <http://usma.edu/> (23.10.2013).
63  Vrd Class of 2013. Class profile. <http://www.usma.edu/classes/SitePages/2013.aspx> 
(23.10.2012).
64  Vrd West Point Admissions. <http://admissions,usma.edu/Prospectus/step_01.cfm> 
(juuni 2012) (23.10.2012).
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militaarõigus ja militaarne juhtimiskäitumine liidavad akadeemilise prog-
rammi üheks tervikuks.

Military science on leitav militaarse väljaõppeprogrammi osana ning see 
koosneb muuhulgas kolmest 40-tunnisest kursusest, milles valmistatakse 
kadette ette sõjaväelisteks juhtideks. Neid kolme kursust viib läbi Depart-
ment of Military Instruction ning neid tähistatakse lühendiga MS (military 
science): MS 100 Introduction to War-Fighting, MS 200 Tactical Decision 
Making ja MS 300 Platoon Operations.65

Kõrge renomeega West Pointi kõrval on militaarteadusega tegelev 
teadus kond ka õppeasutuses The Citadel – The Military College of South 
 Carolina. See on vastutav nelja-aastase programmi eest, mis sisaldab pea-
miselt militaarseid väljaõppe-eesmärke (kaardi- ja maastikuõpe, relva- ja 
laskeväljaõpe, esmaabi, jao ja rühma juhtimine ning käsuandmine) ning 
valmis tab kadette ette ohvitseri karjääriks USA relvajõududes. Kursusi tähis-
tatakse Department Military Science’i programmis järgmiselt: Leadership 
and Personal Development, Foundations in Leadership, Innovative Tactical 
Leadership, Leadership in Changing Environments, Adaptive Team Leader-
ship, Leadership Under Fire, Developing Adaptive Leaders ja Leadership in 
a Complex World.66

Virginia Military Institute Lexingtonis nimetab kaheksat kursust, mille 
asukohaks on Department Military Science & Leadership. Military science’i 
tähistusega erialad on Foundations of Officership, Introduction to Leaders-
hip, Individual Leadership, Leadership and Teamwork, Leadership and 
Problem Solving, Leadership and Ethics, Leadership and Management.

Sellal kui neis eespool nimetatud Ameerika elitaarsetes militaar-
akadeemiates, kolledžites ja instituutides saavad väljaõppe kõigest ca 10% 
USA ohvitseridest, pärineb umbes 20% ohvitseride järelkasvust erinevate 
väljaõppekavadega sõjaväelistest õppeasutustest: Officer Candidate School 
(OCS; maaväe, mereväe ja merejalaväe väeliik) ja Officer Training School 
(OTS; õhuvägi). Need koolid võimaldavad sobivate eeldustega allohvit-
seridel, pikema teenistusstaažiga sõduritel, kel on vastav akadeemiline tase 
(bakalaureusekraad), aga ka tsiviilkolledži lõpetajatel, astuda 12–17-nädalase 
väljaõppe järel tegevteenistusse ja saada ohvitseriks. Õppekavad sisaldavad 

65  Saksakeelses originaaltekstis kasutatud militaarteaduse valdkondade ja ainekursuste 
ingliskeelseid nimetusi ei ole eesti keelde tõlgitud, et lugejal säiliks võimalus jälgida algset 
terminikasutust. Tõlkija märkus.
66  Vrd The Citadel. <http://www.citadel.edu/main/images/stories/acad-catalog-cadet/
cadet0809/cadet-catalog-0809-u20090109.pdf> (5.12.2010).
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kahte väljaõppetsüklit, mida tähistatakse terminiga Basic Officer Leadership 
Course. Terminit military science ei kasutata nende kursuste õppeteemade 
kirjeldustes ega väljaõppe eest vastutava osakonna tähistusena.67

Enamik (70%) tegevteenistuses olevatest ohvitseridest on siiski saanud 
väljaõppe kursuselt Reserve Officer Training Course (ROTC). See välja-
õppevõimalus on olemas rohkem kui 500 USA ülikoolis ja kolledžis tava-
päraste ülikooliõpingute integreeritud osana ning neid kursusi haldab ena-
masti ülikooli vastav osakond (Department of Military Science). Kolm 
väeliiki (maa-, õhu- ja merevägi) pakuvad välja oma ROTC-kursuse68. 
 Kursused on valikainetena sobitatud tsiviilõpingutega ja võimaldavad silma-
paistvate õpitulemustega tudengitel saada sõjaväestipendiumi, mis mõnikord 
finantseerib kogu stuudiumit69. Stipendiaadid kohustuvad omakorda astuma 
kaheksaks aastaks sõjaväeteenistusse ja läbima neist vähemalt neli tegev-
teenistuses. Ka siin on eelkõige need õppeteemad, mille sisuks on ohvitseri-
väljaõpe,  allutatud military science’i mõistele. Väljaõppekava vastab  Virginia 
 Military Institute’i väljaõppestandarditele ning sisaldab juhti mist, prob-
leemide  lahendamist, strateegilist mõtlemist ja eetikat käsitlevaid õppeaineid. 
ROTC-väljaõppekava oli kuni 20. sajandi 60. aastateni suurtes  Ameerika üli-
koolides meessoost tudengite jaoks kohustuslik. Vietnami sõja vastu suunatud 
protesti käigus muudeti selles programmis osalemine 1962. aastal vabataht-
likuks.70 Vastukaaluks võimaldas 20. sajandi 60. ja 70. aastate naisõiguslaste 
liikumine esmakordselt ka naiste osalemist ROTC-l71.

National Defence University (NDU) on USA akrediteeritud ülikool, 
mille alla on ühendatud viis militaarkolledžit ja -kooli72, mille ülesandeks 
on kõrgemate ohvitseride väljaõpe. Õpe on suunatud peamiselt  kõrgematele 

67  Vrd Officer Candidate School. <http://www.goarmy.com/ocs.html> (23.10.2012).
68  Merejalaväelased saavad väljaõppe mereväe ROTC raames, rannavalvel ei ole nimetatud 
väljaõppekursust.
69  Vrd Army ROTC. <http://www,goarmy.com/rotc/high-school-students/four-year-schol-
arship.html> (23.10.2012).
70  Vrd Key Events in ROTC History. 
<http://www.wisegeek.com/what-are-the-key-events-in-rotc-history.htm> (23.10.2012).
71  Ibid.
72  NDU koosseisu kuuluvad järgmised õppeasutused: College of International Security 
Affairs (CISA), Dwight D. Eisenhower School for National Security and Resource  Strategy 
(The Eisenhower School, varem Industrial College of the Armed Forces; Information 
Resources Management College (iCollege); Joint Forces Staff College (JFSC); National War 
College (NWC). 2013.–14. õppeaastal õppis nimetatud õppeasutustes 3223 tudengit. Vt lähe-
malt National Defence University. <http://www.ndu.edu/Portals/59/Documents/AA_Docu-
ments/AY13-14%20Annual%20Report%20-%20FINAL.pdf> (16.08.2016). Tõlkija märkus.
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 ametnikele ja ohvitseridele alates kolonelleitnandi või koloneli  auastmest ja 
vanuses 40 kuni 45 aastat. NDU õppurid lõpetavad oma õpingud magistri-
kraadidega: M.Sc.in National Security Strategy (NWC, The Eisenhover 
School ja JFSC); M.A. in Strategic Security Studies (CISA) ja M.Sc. in Gover-
nment Information Leadership (iCollege).73 National War College nimetab 
oma õppekavas järgmisi põhiaineid: Introduction to Strategy, War and Sta-
tecraft, Instruments of Statecraft and Diplomacy, The Domestic Context and 
U.S. National Security Decision-Making, The Global Context, Applications 
in National Security Strategy ja Field Studies in National  Security74. Väljaõpe 
kestab kümme kuud ja see toimub augustist maini ülikooli Fort Lesley J. 
McNair campus’es (Washington, D.C.)75. Selliseid termineid nagu military 
science või military art and scienc(es) ei mainita sel kujul ka siinsetes õppe-
kavades.

US Army War College (USAWC) Pennsylvanias Carlisle’is ja Naval 
War College Kalifornias Montereys on samuti USA relvajõudude õppe-
asutused, mis on avatud ennekõike ohvitseridele alates kapteni auastmest. 
Väljaõppe keskmes on strateegia, rahvuslik julgeolekupoliitika ja vastava 
väeliigi spetsiifilised õppeained, nagu Joint Maritime Operations  Montereys 
või Theater Strategic Campaigning USAWCis. Montereys asuv Naval 
 Postgraduated School oma avarate õppevõimalustega on mõeldud teadus-
likuks uurimistööks ning välja- ja täiendusõppeks kõigi väeliikide ohvitseri-
dele.76 Kuigi nende väeliikide kõrgkoolide õppekavades sisalduvad militaar-
teaduste alamdistsipliinid (strateegia, julgeolekupoliitika), ei tähistata neid 
õppekavades nimetusega military science.

United States Army Command and General Staff College (CGSC)77 
asukohaga Kansases Fort Leavenworthis koondab oma juhtimise alla neli 
õppeasutust (Command and General Staff School, School of Advanced 
Military Studies, School of Command Preparation ja School of Advanced 
Leadership and Tactics). Kaks esimest pakuvad ka magistriprogramme, mis 

73  Vrd National Defence University.  
<http://www.ndu.edu/Academics/Colleges-Centers> (16.08.2016). Tõlkija märkus
74  Vrd National War College Academics. 
<http://www.ndu/nwc/academics/CoreCourses.cfm> (23.10.2012).
75  Vrd National War College Curriculum Development. 
<http://www.ndu.edu/nwc/facultystaff/CurriculumDevelopment.cfm> (23.10.2012).
76  Vrd Naval Postgraduate School. <http://www.nps.edu/> (23.10.2012).
77  Kuulub koos erinevate USA armee õppeasutuste ja kompetentsikeskustega The Army 
University koosseisu. Vt <http://armyu.army.mil/> (16.08.2016); CGSC, vt <http://usacac.
army.mil/organizations/cace/cgsc> (16.09.2016). Tõlkija märkus
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oma väljaõppesisude pooles katavad peaaegu kogu militaarteadusliku uuri-
mistöö valdkonna. Nii leiab sealt jalaväetaktika (Army Tactics) kõrvalt ka 
sellised ained nagu Command and Leadership, Military History, Logistics, 
Philosophy ja Military Strategy. Oma lõpetajatele annab United States Army 
Command and General Staff College akadeemilise kraadi, mille nimetus on 
Master of Military Art and Science (MMAS).78

Kokkuvõtvalt saab Ameerika Ühendriikide kohta tõdeda, et military 
science on sõjaväelise väljaõppe eesmärkides ühisnimetaja. Näiteks hõlmab 
see ka taktikalist juhtimist ja laiemalt militaarjuhtimise valdkonda, samuti 
tähistab termin niisuguse väljaõppe eest vastutavat struktuuriüksust. Kasu-
tust leiab termin ennekõike ohvitseride baasväljaõppes. Siiski tegeletakse 
ka nendes kõrgemat ohvitseriharidust andvates õppeasutustes suurel määral 
niisuguse uurimis- ja õppetööga, millel on selgelt militaarteaduslik kallak.

2.2. Taani

Taani relvajõud tunnevad oma õppeasutust Forsvarsakademiet (Royal 
Danish Defence College) kui „relvajõudude ühist militaarteaduse keskust“. 
Teaduslik uurimistöö selles kõrgemat ohvitseriharidust andvas õppeasutuses 
annab panuse relvajõudude rahvuslike ja rahvusvaheliste ülesannete täitmisse 
ning keskendub ennekõike militaarsetele põhivaldkondadele, nagu sõjalised 
operatsioonid, strateegia, militaarjuhtimine, militaarajalugu ja rahvus vaheline 
kaitse- ja julgeolekupoliitika.79

Austria kaitseatašee Taanis nendib, et Taani militaarakadeemia ei kasuta 
õppekavades terminit militaarteadused80. Siiski näitab pilguheit õppe-
kavadele ja erialadele, et lisaks õppetööle eelmainitud põhivaldkondades 
tegeletakse ka poliitilise nõustamise, teadusadministratiivse tegevusega ja 
eelkõige teadusliku uurimistööga. See näitab selget kattumist käesolevas 
uurimuses esitatud militaarteaduste definitsiooniga. Akadeemia uurimis-
tulemused publitseeritakse ja on akadeemia kodulehel allalaadimiseks kätte-
saadavad.81 Aktuaalsemad uurimistulemused publitseeritakse monograafiate 

78  Vrd United States Army Command and General Staff College. 
<http://usacac.army.mil/organizations/cace/cgsc/mmas> (23.10.2012).
79  MilWiss in Lehrplänen Dänemarks. Österreichische Botschaft Stockholm, Zl.: 0022-
2271/VADNK/11, 17.01.2011. 
80  Ibid.
81  Vrd Royal Danish Defence College. Publications. 
<http://forsvaret.dk/FAK/eng/publications/Pages/default.aspx> (23.10.2012).
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või ajakirjaartiklite vormis, mis osaliselt ilmuvad akadeemia enda kirjastuses 
(Royal Danish Defence College, RDDC Publishing)82.

Kopenhagenis asuv akadeemia kasutab terminit ka militaarteadusliku 
uurimistöö kirjeldamiseks ja seda seoses kolme väeliigi (maa-, mere- ja 
õhuvägi) väljaõppeasutuste erialaraamatukogudega. Need raamatukogud on 
peamiselt militaar- ja sõjaajaloolise uurimistöö teenistuses.

Taani näite põhjal saab öelda, et kuigi militaarteadusliku uurimistööga 
sisuliselt tegeletakse, ei pea militaarteaduse mõiste tingimata õppetöös kasu-
tust leidma.

2.3. Saksamaa

Alates 1973. aastast on Saksa ohvitseride väljaõppe üheks osaks õpingud 
ühes kahest Bundeswehri ülikoolist (asukohtadega Hamburgis ja  Münchenis). 
Ülikoolide ülesanne on anda ohvitseridele või ohvitserikandidaatidele vajalik 
teaduslik pagas ja kvalifikatsioon. Münchenis asuv ülikool (Universität der 
Bundeswehr München) pakub tehnika-, sotsiaal- ja majandusteaduslikke 
rakenduskõrghariduse ja ülikoolihariduse tsiviilõppekavasid, Hamburgi 
ülikool (Helmut-Schmidt-Universität) ka humanitaarteaduslikke õpinguid 
(nt ajalugu, teoloogia). Võimalus omandada ülikooliharidus (koos töötasu 
säilimisega) avaneb ohvitseriks pürgijatele pärast 10–15 kuud kestnud 
 militaarväljaõpet relvajõududes.83

Militaarne baasväljaõpe toimub kolmes väljaõppepataljonis (OA-Btl. ehk 
Offizieranwärterbataillon), mis asuvad Munseris, Hammelburgis ja Idar-
Obersteinis. Kuuekuulise väljaõppe sisuks on lisaks militaarsele baasvälja-
õppele veel kaitseõigus, taktika alused ja poliitiline haridus.84

Baasväljaõppele järgneb Offizierschule des Heeres (maaväe ohvitse-
ride kool Dresdenis), mis valmistab tulevasi ohvitsere nende elukutseks ette 
vastaval kursusel (Offizierlehrgang 1). See kursus annab võime teadvustada 
maaväe ohvitseri üldisi ülesandeid ning kursuse sisuks on taktika, kaitse-

82  Ibid.
83  Vrd Universität der Bundeswehr München. <http://www.unibw.de/startseite/> 
(23.10.2012); vrd ka Helmut-Schmidt-Universität. Universität der Bundeswehr Ham-
burg. <https://www.hsu-hh.de/hsu/index.php> (23.10.2012).
84  Vrd Offizieranwärterbataillon Munster. <http://www.deutschesheer.de/portal/a/
ha/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP315EyrpHK9jNTUoviMRL2UzNS84p-
LiktScHL38xKSSnNxSID1SL8g21ERAKnH0q8!/> (23.10.2012).
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õigus, militaarajalugu ja poliitiline haridus.85 Alates 16. kuust algab nelja-
aastane õpe ühes eespool nimetatud Bundeswehri ülikoolidest, mis lõpeb 
 reeglina vastaval erialal antava akadeemilise magistrikraadiga.  Leitnandi 
auastme saamine järgneb pärast ohvitserieksami sooritamist ja 36 kuud 
kestnud teenistust veel ülikooliõpingute ajal. Pärast õpingute lõppu naasevad 
ohvitserid ohvitserikooli ja läbivad seal vastavad kursused (Offizierlehrgang 
2 ja 3). Sealjuures on väljaõppe eesmärgiks omandada võime teadvustada 
endale rahu- ja sõjaaja juhtimisülesandeid kõigis maaväe relvaliikides, sh ka 
ülesannet asendada juhtimisel ülemat.86 Offizierlehrgang 3 sisaldab ka valitud 
väeliigi praktilist erialaspetsiifilist väljaõpet.

Offizierschule des Heeres teenib vastavalt oma ülesandele  ohvitseride 
välja- ja täiendusõppe eesmärki, keskendudes rakendus-, täiendus- ja 
karjääri õppe õppekavale87. See militaarõppeasutus näeb end ka Saksa maaväe 
taktikaliste põhimõtete edasiarendamise paigana88.

Terminit militaarteadused eelnimetatud õppekavades siiski ei kasu-
tata. Führungsakademie der Bundeswehr (FüAK BW ehk Bundeswehri 
juhti mis- ja staabikolledži) teatel89 ei kasutata seda ka õppetöös. Terminit 
on Saksa Liitvabariigis enne 1990. aastat teadlikult pigem välditud, kuna 
seda kasutati Varssavi lepingu riikides ja SDV-s. Führungsakademie lähtub 
ka tänapäeval sellest, et sõjandusele saab läheneda ja seda uurida erinevate 
teadus distsipliinide kaudu, nii et militaarteadus(ed) ei pea ilmtingimata 
 moodustama iseseisvat teadusdistsipliini. Jörg Kelleri sõnul valitseb selles 
küsimuses Führungsakademie sees kirjapanemata konsensus.

Oma ülesandele vastavalt on Saksamaa kõrgeima militaarõppeasutuse 
kohustus siiski vahendada Saksa relvajõudude juhtivpersonalile ühest küljest 
militaarseid oskusi ja teisest küljest ka teaduspõhist haridust90. Nii viitab aka-
deemia õppeosakond kõikidele nendele valdkondadele, mis tähistavad sisulist 
militaarteaduslikku uurimistööd: relvaliigispetsiifiline (maa-, õhu- ja mere-
vägi) juhtimisõpe, militaarjuhtimine ja -organisatsioon, julgeoleku poliitika ja 

85  Vrd Bundesministerium der Verteidigung (Hrsg.) 2009. Offizier des Heeres: entschie-
den gut – gut entschieden. Köln, S. 4.
86  Ibid.
87  Vrd Offizierschule des Heeres. <http://www.deutschesheer.de/portal/a/ha/!ut/p/c4/04_
SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP315EyrpHK9jNTUoviMRL2UzNS84pLiktScHL38tLSq4uSM-
0gy90qTUolK9lMQioIR-QbajIgD4zekp/> (23.10.2012).
88  Ibid.
89  Info saadud dotsent kol-ltn Jörg Kellerilt (FüAKBW) e-kirja teel, 8.12.2010.
90  Vrd Führungsakademie der Bundeswehr. 
<http://www.fueakbw.de/inex.php?ShowParent=33&show_lang=de> (23.10.2012).
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strateegia, kindlad humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnad, samuti õpetus 
relvajõudude kasutamisest väeliigiti ja mitmeriigiliselt.

Führungsakademie on asutanud Rahvusvahelise Clausewitzi keskuse, mis 
on rahvusvaheline kohtumispaik kuulsa militaarfilosoofi ja reformija Carl 
von Clausewitzi pärandi säilitamiseks ja sellega tegelemiseks, aga ka julge-
olekupoliitiliste teemade üle diskuteerimiseks. Keskuse ülesandeks on muu-
hulgas toetada noori ohvitsere, kes kindralstaabi või admiraliteedi õpingute 
ajal taotlevad ühtlasi doktorikraadi. Aktiivset koostööd tehakse ka  Hamburgis 
asuva ühinguga Wissenschaftliches Forum für Internationale Sicherheit 
(WIFIS). Ühing püüab edendada julgeoleku- ja kaitsepoliitilist diskussiooni 
ning intensiivistada dialoogi teaduse ja relvajõudude vahel. Antakse välja 
temaatilisi teadusmonograafiaid ja aktuaalseid probleeme kajastavat publi-
katsioonisarja WIFIS-AKTUELL.91

Potsdami tsiviilülikoolis pakutakse tudengitele kõrghariduse baasil 
magistriõpet (Master of Arts in Military Studies), mis sisaldab järgmisi põhi-
valdkondi:
• militaarajaloo ja militaarsotsioloogia alused;
• vana Euroopa militaarajalugu;
• modernse maailma militaarajalugu;
• julgeolekupoliitika ja konfliktiuuringud;
• militaarsotsioloogia.

Õppetöö vältab neli semestrit ja seda juhivad Potsdami ülikooli militaar-
ajaloo ja vägivalla kultuuriajaloo ning üldsotsioloogia professuurid koos-
töös Potsdamis asuva militaarajaloo uurimisameti  (Militärgeschichtliches 
 Forschungsamt) ja Strausbergis asuva Bundeswehri sotsiaalteadusliku 
insti tuudiga. Alates 2013. aastast on nende kahe institutsiooni ühendamisel 
moodustatud Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften 
der Bundeswehr (ZMSBw, Bundeswehri militaarajaloo ja sotsiaalteaduste 
keskus asukohaga Potsdamis).92 Õpingute raskuspunkt on relvajõudude rolli 
analüüsimine ajaloos ning tänapäeval, samuti relvajõudude, riigi, ühiskonna, 
majanduse ja kultuuri vastastikmõjude uurimine.93

91  Ibid.
92  Fachspezifische Ordnung für das Masterstudium im Fach Military Studies. 
<http://www.uni-potsdam.de/ambek/ambek2006/6/Seite4.pdf> (23.10.2012). Vrd Master-
studiengang Military Studies. <http://www.militarystudies.de/index.php?ID_seite=2> 
(23.10.2012).
93  Vrd Masterstudiengang Military Studies. 
<http://www.militarystudies.de/index.php?ID_seite=2> (23.10.2012). 
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Õpingute lõpus peavad õppurid olema võimelised erinevates vald-
kondades militaarajaloolisi ja militaarsotsioloogilisi seoseid ära tundma, 
kriitiliselt hindama, kirjeldama ja saadud teadmisi rakendama. Eesmärgiks 
on seejuures teadvustada ajaloolist tunnetust ja sotsioloogilisi mudeleid kui 
konstruktsioone, samuti ühiskonnateaduste retseptsiooniloolisi aspekte. See-
juures peavad õppurid omandama eriti teadmisi relvastatud konfliktide tingi-
muste, struktuuri ja dünaamika kohta. Õpingute läbimisel antakse lõpeta jatele 
ülikooli filosoofia- või sotsiaalteaduskonna kaudu Master of Arts-kraad.

Nagu eespool ilmnes, tegeletakse Saksamaal militaarteadusliku uuri-
mistööga Dresdeni ohvitserikoolis (taktika) ja Führungsakademies, ent ka 
relvajõududega seotud uurimisasutustes, tsiviilinstituutides ja ülikoolides 
(Potsdam). Termini military science vältimine uurimisvaldkonna tähista-
miseks on seletatav sellega, et eitatakse ideoloogiliselt koormatud kõrval-
tähendusega terminit, mida on kasutatud endistes Varssavi lepingu riikides, 
eelkõige SDV-s.

2.4. Soome

Soome Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK, National Defence  University, 
Soome Riigikaitsekõrgkool) kasutab terminit military science oma aka-
deemilises programmis mitmuse vormis: military sciences (Sotatieteet ehk 
sõja teadused). Maanpuolustuskorkeakoulu kasutab sealse planeerimisega 
tegeleva vanemohvitseri sõnul mitmuse vormi ka selleks, et tähistada multi-
distsiplinaarset juurdepääsu sellele valdkonnale94.

Ülikoolis lõpevad erineva taseme õpingud vastava akadeemilise kraadiga, 
kus esineb ka fraas military sciences (vt tabel 1).

Tabel 1. Akadeemiliste kraadide nimetused Soome Riigikaitsekõrgkoolis inglise ja soome 
vastetega 

Bachelor of Military Sciences sotatieteiden kandidaatti sõjateaduste kandidaat 
(bakalaureus)

Master of Military Sciences sotatieteiden maisteri sõjateaduste magister

Doctor of Military Sciences sotatieteiden tohtori sõjateaduste doktor

94  Info saadud e-kirja teel: Olli Aro, MA, M. Soc. Sc., Senior Planning Officer, Assis-
tant to Research Director National Defence University, Helsinki, Finland, 13.12.2010. [Aro, 
13.12.2010]
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1993. aastal asutatud Soome Riigikaitsekõrgkool on allutatud peastaabi 
ülemale ja koosneb 2012. aasta seisuga seitsmest teaduskonnast95:
• Department of Behavioural Sciences (rõhuasetusega militaarpsühho-

loogial ja -sotsioloogial)
• Department of Leadership and Military Pedagogy
• Department of Military History
• Department of Military Technology
• Department of Strategic and Defence Studies
• Department of Tactics and Operations Art96

ning kolmest organisatsioonilisest alajaotusest:
• First Degree Division (vastab militaarakadeemiale)
• Postgraduate Degree Division
• Continuing Training Division97.

First Degree Division’i vastutusalasse jäävad nende väljaõppekursuste pla-
neerimine ja läbiviimine, mille tulemuseks on militaarteaduste bakalaureuse- 
või magistrikraadi omandamine.

Sealjuures kestab bakalaureuseõpe ca kolm aastat ja kujutab endast 
ohvitseri baasharidust. Sellele järgnev magistriõpe lõpetatakse nelja aasta 
 jooksul.98

Põhikursuse õppekava ja sellele üles ehitatud uurimistöö sisaldab nende 
teadusvaldkondade nimetusi, mis Soomes, kuid ka käesoleva kirjutise definit-
sioonist lähtudes kuuluvad mõiste militaarteadused alla. Need on  järgmised: 
Military Leadership, Military Technology, Military Pedagogy, Military 
Sociology, Military History, Strategic and Defence, samuti Operational Art 
and Tactics.99

Postgraduate Degree Division on vastutav vanemstaabiohvitseride 
kursuse eest. Selle staabikursuse parimatel lõpetajatel on õigus osa võtta 

95  Võrdluseks: 2016. aastal on teaduskondi kolm ja nende nimetused on järgmised: 
1) Department of Warfare, 2) Department of Military Technology, 3) Department of Lea-
dership and Military Pedagogy. Vt <www.maanpouluskorkeakoulu.fi/en/units> (10.09.2016). 
Tõlkija märkus
96  Vrd National Defence University. <http://www.poulustusvoumat.fi/en/National_
Defence_University/Front_Page/?urile=wcm%3Apath%3A/en%20poulustusvoimat.fi%20
enNational%20Defence%20University/Front%20Page/> (23.10.2012).
97  Vrd Finnisch National Defence University. <http://www.canadian-universities.net/
World_Universities/Finland-Finnish-National-Defence-University.html> (23.10.2012). 
98  Vrd Österreichischer Wissenschaftsrat 2011, S. 23.
99  Aro, 13.12.2010. 
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sellele järgnevast kindralstaabi väljaõppest. Lisaks on selle osakonna juurde 
arvatud ka MPKK doktorandid.100 Doktoriõpingute raskuspunktideks on sõja-
ajalugu, militaarpedagoogika ning strateegia-, operatsiooni- ja taktikatasand.

Continuing Training Division’i ülesandeks on pakkuda täiendusõpet 
erine vatele relvajõudude teenistuses olevatele isikutele, kel on ülikoolihari-
dus, või isikutele, kelle puhul on selline täiendusõpe eriliselt põhjendatud101.

2.5. Prantsusmaa

Ohvitseride väljaõpe Prantsusmaal toimub kahes faasis ja vältab kokku viis 
aastat. Kaks aastat kestab akadeemiline väljaõpe Versailles’ lähistel asuvas 
Lycée Militaire Saint-Cyr kõrgkoolis. Sellele järgneb kolm aastat militaar-
set ja akadeemilist väljaõpet Prantsuse maaväe elitaarses militaar akadeemias 
École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (ESM), mis asub  Bretagnes 
Coëtquidanis.102

Esimesed kaks õpinguaastat pakuvad üldist akadeemilist põhiväljaõpet 
ühes kolmest valdkonnast (humanitaarteaduslik, loodusteaduslik või majan-
dusteaduslik põhiõpe).

Järgnev kolmeaastane väljaõpe École Spéciale Militaire de Saint-Cyr 
(ESM) militaarakadeemias eristab akadeemilist (formation académique) ja 
militaarset (formation militaire) koolituskäiku. Õppekavale on iseloomulik 
militaarse ja akadeemilise õppe vaheldumine. Militaarne väljaõpe sisaldab 
neid teoreetilisi ja praktilisi militaarseid õppe-eesmärke, mis võimaldavad 
ohvitserikandidaadil juhtida rühma.103 Militaarsesse valdkonda kuuluvad 
lisaks põhiväljaõppele ka sõjaväeliste ülemate väljaõpe, taktika ja eriala-
väljaõpe, nagu langevarjurite kursus, üksikvõitleja väljaõpe, samuti troopi-
lises vihmametsas (Prantsuse Guayana) ning mäestiku- ja talvistes tingi-
mustes võitlemise kursus.

Akadeemiline väljaõpe on jagatud kolme valikvaldkonda ja sisaldab 
spetsialiseerumist personali- ja organisatsioonijuhtimisele (management des 

100  Finnish National Defence University. <http://www.canadian-universities.net/World_
Universities/Finland-Finnish-National-Defence-University.html> (23.10.2012).
101  Vrd Österreichischer Wissenschaftsrat 2011, S. 23.
102  Vrd Offizierausbildung in Frankreich. <https://mil.bundeswehrkarriere.de/resource/
MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzEzMDMwMzAzMDMwMzA-
zMDY3NmY3MDczMzQ2YTZkNzQyMDIwMjAyMDIw/Brosch%C3%BCre%20Ausb.
Heer%20Frankreich%20Endfassung.pdf> (23.10.2012).
103  Vrd Ĺ ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. <http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr> 
(23.10.2012).
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hommes et des organisatsions, MHO), rahvusvahelised suhted ja strateegi-
lised uuringud (relations internationales et stratégie, RIS) või inseneri-
teadused (sciences de l’ingénieur, SDI)104. Terminit science militaire õppe-
kavas ei kohta. Selle asemel on akadeemilistesse väljaõppevaldkondadesse 
integreeritud üldiselt militaarteaduste hulka liigituvad uurimisobjektid, nagu 
militaarajalugu, sõjaajalugu, militaargeograafia, strateegia ja Euroopa julge-
olekupoliitika.

2.6. Suurbritannia

Vastavalt Suurbritannia õppeasutusest Royal Military Academy Sandhurs-
tist pärit infole105 ei kasutata akadeemias täna enam terminit military science. 
Kuni viiekümnendate aastate lõpuni oli see termin laiemas kon tekstis (mili-
tary art and science) kasutusel raamatukogus, viitavana vastavale ülem-
mõistele. Selle ülemmõiste alla kuulusid tollal märksõnad strateegia, taktika, 
varustus, suurtükivägi, ratsavägi, jalavägi jms. Praegusel ajal kasutatakse 
tähistust war studies, et hõlmata operatsioonitasandi sõjapidamisteooria ja 
arengu akadeemilist valdkonda ning militaar- ja sõjaajalugu. Õppeasutus ei 
mõtesta end akadeemilise hariduse mõistes ülikooli või kolledžina ning välja-
õppega seotu ei ole seetõttu üldiselt avalikkusele ligipääsetav.106

80% Sandhursti kadettidest on juba enne militaarakadeemiasse astumist 
omandanud ülikoolihariduse (harilikult bakalaureusekraadi). Osa õppureid 
võetakse õppima A-tasemelt (Eesti kontekstis vastab gümnaasiumihari-
dusele). Akadeemia on avatud ka nendele lepingulistele sõduritele, kes kvali-
fitseeruvad teenistusalaste saavutuste tõttu ning kes on ohvitseriõpinguteks 
välja valitud.

MRA Sandhurstis on 2012. aasta seisuga neli akadeemilist teaduskonda 
järgmiste temaatiliste raskuspunktidega.

104  Vrd Offizierausbildung in Frankreich. <https://mil.bundeswehrkarriere.de/portal/a/
milkarriere/!ut/p/c4/Dci5DYAwDADAWVjA7unYAuickICVD9lxkJgedN3hjr9Kg0_
q3CplXHHzPLsHCudElhwkgAYZ7AM4aeov-6uCdjvYCrQYXzJ1UfBOy_QBr5u2pw!!/> 
(23.10.2012).
105  Info saadud e-kirja teel: Andrew Orgill, RMA Sandhurst, 6.12.2010.
106  Vrd RMA Sandhurst. 
<http://www.army.mod.uk/training_education/training/17063.aspx> (23.10.2012).
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1.  Communication and Applied Behavioural Science
• Motivation and Team Building
• Communicating and Influencing
• Problem-solving and Creative Thinking
• Leading and Managing Change

2.  Defence and International Affairs
• International security
• European security
• British security
• The law of armed conflict
• Regional conflict and the use of military power

3.  War Studies
• Theories of war
• Manoeuvre warfare
• Expeditionary operations
• Insurgence and counter-insurgency
• Officership

4. Central Library

Teoreetiline ja praktiline sõjaväeline väljaõpe järgneb 48 nädalat kestva 
kursuse (commissioning course) raames kolme väljaõppemooduli kujul, 
mida tähistatakse märksõnaga terms. Esimene moodul sisaldab (baas)välja-
õppe eesmärke, märksõnadeks leadership, tactics, map reading, living in the 
field, weapon handling, drill, physical training and personal administration. 
Teise mooduli akadeemilised raskuspunktid on conventional war, internatio-
nal affairs and leadership psychology, millele lisandub praktiline adventure 
 training. Kolmas moodul kestab 14 nädalat ja sisaldab selliseid teemasid nagu 
counter-insurgency and peacekeeping, lisaks lahingumoonaga väliõppus.107 
Kõik kursuse lõpetajad peavad pärast kuuekuulist teenistust läbima järgmise 
väljaõppeetapina noorte ohvitseride kursuse (Young Officer’s Course). Pärast 
seda võib neid teenistuses kasutada rühmaülematena.108

Kõrgema ohvitserihariduse andmise kohaks Suurbritannias on alates 
1998. aastast Joint Services Command and Staff College (JSCSC), mis 
asub Oxfordshire’is Shrivenhamis. See on Suurbritannia kaitseakadeemia 

107  Vrd RMA Sandhurst. 
<http://www.army.mod.uk/training_education/training/17080.aspx> (23.10.2012).
108  Vrd RMA Sandhurst. 
<http://www.army.mod.uk/training_education/training/17078.aspx> (23.10.2012).
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(Defence Academy of the United Kingdom) üks osa ja kolledži akadeemilis-
militaarseks partneriks on rahvusvaheliselt tuntud Londoni King’s College.109

Londoni King’s College’il on vastav teaduskond (Department of War 
Studies), mis on pühendunud sõja mitmekülgsete avaldumisvormide uuri-
misele110. Ajakirja The Guardian andmeil asetus 2011. aastal ülikoolide pinge-
reas nimetatud osakond oma silmapaistvate tulemustega õppetöös Oxfordi ja 
Cambrigde’i ülikooli järel kolmandale kohale111. Selle  kolledži loengukur-
suste kataloogis on  2012. aasta  seisuga 15 magistriõppe programmi, nende 
hulgas War Studies, Conflict, Securiy and Development, History of Warfare, 
War in the Modern World, Terrorism and Society, Science and Security, Inter-
national Relations ja International Conflict Studies.

JSCSC kõrval on Defence Academy of the United Kingdom vastutusalas 
veel The Royal College of Defence Studies, The College of Management and 
Technology ja The Armed Forces Chaplaincy Centre. Nende haridusasutuste 
õppekavades ei sisaldu terminit military science, kuigi seal õpetatakse erine-
vaid valdkondi, nagu strateegia, juhtimine ja julgeolekupoliitika.112

Vastavalt oma enesemõistmisele näeb Joint Services Command and Staff 
College end institutsioonina, mille eesmärk on valmistada oma lõpetajaid ette 
eelseisvate kriisidega toime tulema: „JSCSC koostöös King’s College’iga 
Londonis on pühendunud selle eesmärgi saavutamisele, tuginedes koolide-
vahelisele tsiviil-militaarpartnerlusele, ja valmistumisele tuleviku-, mitte eel-
miseks konfliktiks“.113

Nagu võis täheldada Suurbritannia näitel, on militaarteaduste erinevad 
valdkonnad kadettide ja ohvitseride väljaõppes esindatud erineval määral. 
Huvitav on eelkõige koostöö tsiviilülikooliga (King’s College London) ning 
ühega kolledži kesksetest osakondadest, mille nimetus on War Studies ja 
mis leiab oma väljundi nii ohvitseride baasväljaõppe õppekavades kui ka 
 kõrgemate ohvitseride väljaõppes.

109  Vrd Joint Services Command and Staff College. 
<http://www.da.mod.uk/colleges/jscsc> (23.10.2012).
110  Vrd Kings College London. Department of War Studies. 
<http://www.kcl.ac.uk/schools/sspp/ws> (23.10.2012).
111  Ibid.
112  Vrd The Royal College of Defence. <http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDe-
fence/WhatWeDo/TrainingandExercises/RCDC/Programme/Programme.htm> (23.10.2012).
113  Joint Services Command and Staff College. <http://www.da.mod.uk/colleges/jscsc> 
(23.10.2012).
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2.7. Madalmaad

Nederlandse Defensie Academie (Madalamaade Kaitseakadeemia) kasutab 
Militaire Wetenschappen (militaarteaduste) teaduskonna teatel terminit mitte 
ainult teaduskonna tähistusena, vaid see esineb ka ühe osana War Studies-
klastrist ehk väljaõppeharust akadeemilises väljaõppeprogrammis nimetuse 
all Military Operational Art and Sciences.114

Teaduskond kannab hoolt kolme peamise väljaõppeharu eest: War Studies 
(militaarajalugu, julgeolekupoliitika, militaarõigus, sõjapidamine), Military 
Management Sciences (organisatsiooniõpetus, militaarmajandus, eetika ja 
filosoofia) ja Military Technical Sciences (militaartehnika, C4I-süsteemid, 
navigatsioonitehnoloogia)115.

Teadusliku uurimistöö raskuspunktid pannakse militaarteaduste teadus-
konnas järgmiseks aastaks paika iga-aastases avalikus uurimisplaanis. See 
plaan sisaldab teemasid ja projektikirjeldusi ning nende eest vastutavaid 
teadlasi. Ka Madalmaades pühendatakse militaarteaduste kontekstis palju 
ruumi militaarajaloole. Nii on War Studies-klasteri raames 2011. aastaks välja 
kuulu tatud 23 projekti hulgas ajaloolisi uurimusi, mis käsitlevad nii sõjapida-
mist Aafrikas ajavahemikul 1870–1994 kui ka Madalmaade militaarajalugu 
(Euroopa ja varasemad kolooniad).116

Akadeemiline õpe on üles ehitatud bakalaureuseõppe tasemenõuetele ning 
kooskõlla viidud sellele järgneva magistriõppe nõuetega.

2.8. Norra

Norra sõjaväeakadeemia Krigsskolen’i dekaani Reidar Skaugi sõnul ei kasu-
tata sõnaühendit military science ei akadeemilises programmis ega ka raamatu-
kogus. Kasutusel on terminid operational studies (military power and leader-
ship). Lisaks on veel olemas engineering study program ja  logistics program.117

Kuuesemestrilise õppeprogrammi lähemal vaatlemisel selgub siiski, et 
ka siin õpetatakse militaarteaduste neid valdkondi, mis kuuluvad ohvitseri-
väljaõppe juurde.

114  Info saadud e-kirja teel: dr. Lisette Vos, Faculteit Militaire Wetenschappen, Nederlandse 
Defensie Academie, 17.12.2010. 
115  Vrd Nederlandse Defensie Academie. 
<http://www.defensie.nl/nlda/onerzoek_en_onderwijs> (23.10.2012).
116  2011 Annual Research Plan. 2010. Faculty of Military Science, Nethertlands Defence 
Academy, Breda, S. 8.
117  Info saadud e-kirja teel: Reidar Skaug, Dean Army Military Academy, Oslo, 13.12.2010. 
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Nii võib õppekavadest leida muuhulgas sellised ained nagu taktika, kon-
vent sionaalne sõjapidamine ja strateegia, rahvusvaheline kriisiohje ja rahu-
tagamisoperatsioonid, sõjaväeline juhtimine ja militaareetika, militaartehnika, 
militaargeograafia, militaarajalugu ja militaarõigus. Akadeemial on teadus- ja 
arendusosakond ning uurimistulemusi publitseeritakse ka rahvusvahelistes 
väljaannetes, näiteks ajakirjas The Journal of Strategic  Studies.118 Operat-
sioonitasandi juhtimisõppe läbinud saavad bakalaureusekraadi  (bachelor in 
leadership and military studies)119.

Täiendav kõrgem ohvitseriväljaõpe saadakse kaitseakadeemias (Fors-
varets Høgskole). Ülesehituselt vastab sealne õppekava Bologna kriteeriu-
mitele ning selle lõpetab tudeng kas nelja semestri ja master-kraadiga või 
pärast kahte esimest semestrit tervikliku militaarse staabiõppe (stabsstudiet) 
vormis. Õppesisuks on strateegia, rahvusvahelised operatsioonid, rahvus-
vaheline õigus, militaarajalugu ja militaarteooria, julgeolekupoliitika ning 
ka Norra ja rahvusvaheline poliitika.120

2.9. Portugal

Lissabonis asuv Portugali militaarakadeemia Academia Militar kasutab 
 terminit militaarteadused nii akadeemilise magistrikraadi täiendina (Master 
of Military Sciences – Mestrado Integrado em Ciências Militares) kui ka aka-
deemia selle osakonna tähistusena, kus toimub militaarne õppetöö.121 Vastava 
osakonna nimetus on Department of Military Sciences and Technology 
(Departamento de Ciências e Tecnologias Militares). Sõjaväeline akadeemi-
line väljaõpe kestab Portugalis viis kuni seitse aastat ja vastab Euroopa Liidu 
Bologna süsteemi nõuetele. Viimane näeb ette kolmeastmelist stuudiumi 
koos vastavate akadeemiliste tasemetega: bakalaureus, magister ja doktor. 
Akadeemias kooli tatakse ohvitsere Portugali armeele ja Vabariiklikule Rah-
vuskaardile (Guardia Nacional Republicana ehk GNR). Viimati nimetatu on 
Portugali eripolitsei ja selle liikmed on sõdurid, kes täidavad politsei ülesan-
deid maismaal ning tollijärelevalves.

118  Vrd Krigsskolen. <http://www.krigsskolen.no/english/> (23.10.2012).
119  Ibid.
120  Vt Studienhandbøk for Stabs- og masterstudiet Forsvarets høgskole. 
<http://hogskolene.forsvaret.no/forsvarets-hogskole/studier/Documents/Sudieh%C3%A5ndbok%20
2011-2012.pdf> (22.9.2011).
121  Info saadud e-kirja teel: mjr Bruno Marques Lopez, Academia Militar, Lissabon, 
21.12.2010. 
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2.10. Venemaa

Vene teadus näeb militaarteadusi ka tänapäeval iseseisva distsipliinina. See 
ilmneb ennekõike Moskvas asutatud militaarteaduste (täpsemalt sõjatea-
duste) akadeemia näol. Reservkolonel dr. rer. mil. Rainer Böhme122 sõnul 
töötavad selles akadeemias kogenud sõjaväelased, kindralid ja teadlased ning 
tegelevad muuhulgas militaarajaloo ja poliitilise nõustamisega.

Põhimõtteliselt hõlmavad militaarteadused järgmisi valdkondi:
• sõjakunsti teooria;
• militaarstruktuuri (-organisatsiooni) teooria, tähistatud ka kui kaitse-

struktuur;
• väljaõppe- ja kasvatusteooria;
• militaarökonoomika teooria (tagalateenistus, varustus);
• julgeolekupoliitika (teadusuuringute täiendamine umbes alates aastast 

1990).

Vastavalt Vene militaarentsüklopeediale on militaarteadust defineeritud kui 
„teadmiste süsteemi sõja seadustest, sõja militaarstrateegilisest iseloomust 
ja sõja ärahoidmisvõimalustest, relvajõudude ja riigi ülesehitusest ning ette-
valmistusest sõjaks, samuti relvastatud võitluse meetoditest“.123

Sõda kui kompleksne sotsiaalne ja poliitiline ilming puudutab kõiki elu ja 
ühiskonna valdkondi ning seetõttu uurivad seda paljud sotsiaal-, loodus- ja 
tehnikateadused. Militaarteaduste keskseks aineks on vene militaarentsüklo-
peedia järgi „relvastatud võitlus sõjas“. Militaarteadus uurib relvastatud 
võitluse probleeme, võttes arvesse selle kulgemise ja lõppemise sõltumist 
(„Kes on tugevam?“) võitlejate majanduslikest, moraal-poliitilistest, teadus-
lik-tehnilistest ja sõjalistest võimalustest. Relvastatud võitluse vormid, ette-
valmistamise ja juhtimise meetodid strateegia-, operatsiooni- ja taktikatasan-
dil, samuti relvajõudude koosseis, organisatsioon ja tehniline varus tatus on 
militaarteaduste järgmised olulised uurimisobjektid. Militaarteaduste mõiste 
põhjaliku selgituse lõpetavad entsüklopeedias teemavaldkonnad, nagu sõja-
väeline väljaõpe ja kasvatus, elanike sõjaks ettevalmistamine ja mobilisat-
siooniressursid, väejuhtimise olemus, vormid ja meetodid rahu- ja sõjaajal, 
sõja ja relvastatud võitluse ning poliitika ja majanduse vastastikune seos, 

122  Reservkolonel Rainer Böhme (sünd 1943), dr. rer. mil, Dresdeni (SDV) militaar-
akadeemia ja NSVL kindralstaabiakadeemia lõpetaja (1984). Telefoni teel saadud info, 
13.12.2010.
123  Militarwissenschaften. – Gratschjow, Pawel (Red.): Voennaja enciklopedija v vos’mih 
tomah. T. 2, Moskau 1994, S. 130. [vene keelest tõlkinud dr Martin Malek, LVAk/IFK]. 
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samuti selle seose mõju relvajõudude struktuuri, ettevalmistamise ja võitlus-
valmiduse poliitilisele ja majanduslikule kindlustamisele.

Seos riigi militaarpoliitika ja militaarteadustest saadud teadmiste vahel 
leiab väljendust tõdemuses, et militaarteaduse sisu ja arengusuund on tingi-
tud riigi sotsiaalmajanduslikust keskkonnast, militaarpoliitikast ja sõjalisest 
doktriinist. Teisalt kasutatakse militaarteadustes tehtud järeldusi ja soovitusi 
omakorda riigi militaarpoliitika ja sõjalise doktriini arendamisel.124

2.11. Šveits

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich) ehk Zürichi 
Tehnikakõrgkooli juures asuva militaarakadeemia direktori brig-kin Daniel 
Lätschi sõnul kasutatakse Šveitsis terminit militaarteadused üksnes mitte-
ametlikult. Mõiste alla kuulub kuus dotsentuuri:
1) militaarajalugu;
2) strateegilised uuringud;
3) militaarsotsioloogia;
4) militaarpsühholoogia ja -pedagoogika;
5) juhtimine ja kommunikatsioon;
6) militaarökonoomia.

See on siiski pigem kokkuvõte õppe- ja teadustööalasest pakkumisest, mitte 
aga kõigi militaarteaduslike valdkondade süstemaatiline analüüs. Brig-kin 
Lätschi sõnul peaks sinna kuuluma ka militaartehnoloogia, lisaks sellele 
ilmselt ka konflikti- ja rahu-uuringud. Kõhkleval seisukohal on brig-kin 
Lätsch ka küsimuses, kas militaardoktriin peaks kuuluma nende vald kondade 
hulka, kuna doktriini puhul ei ole tegemist teadusega selle kitsamas tähen-
duses.125

Termin militaarteadused on siiski leitav ETH Zürichi ametlikult kodu-
lehelt kutseliste ohvitseride väljaõppe ajalugu käsitlevast ülevaatest: 
1960. aastatest kuni 1980. aastate keskpaigani toimus instruktorite militaar-
teaduslik ja prakti line väljaõpe kolmes erineva õppeajaga sõjakoolis 
(Militärschule). Sellal kui I ja II sõjakool olid mõeldud ohvitseride põhi-
väljaõppeks, oli III sõjakool ette nähtud kogenud instruktorite-ohvitseride 
täiendusõppeks. Šveitsi armee sõjaväelistele juhtidele õpetati pedagoogikat 

124  Ibid.
125  Info saadud e-kirja teel: brig-kin Daniel Lätsch, ETH Zürichi juures asuva MILAK-i 
direktor, 12.12.2010. 
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ja juhtimist, nii militaarseid kui ka üldaineid (riigi-, majandus- ja poliitikatea-
dusliku rõhuasetusega). Alates 1988. aastast on ETH Zürichi juures toimuva 
kutselise ohvitseri väljaõppe eelduseks gümnaasiumihariduse olemasolu või 
sellega võrdsustatud haridustase.

Alates 1993/1994. aasta talvesemestrist viidi kutselise ohvitseri välja-
õppesse sisse kuus semestrit vältav diplomiõpe. Õppurid veetsid neli semest-
rit ETH Zürichis ja kaks semestrit praktikumis, mis toimus sõjaväelises 
 juhtimiskoolis (Militärische Führungsschule126).

ETH Zürichi pakutud väljaõppe akadeemiline osa seisnes sissejuhata-
vates õpingutes erinevatesse sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkondadesse. 
Sinna kuulusid õigusteadus, ökonoomia (majandusteadus), poliitikateadused, 
sotsio loogia, ajalugu, konfliktiuurimine, julgeolekupoliitika, rahvusvahelised 
suhted ja käitumisteadused. Tudengitele pakuti ka sissejuhatust ökoloogia, 
tehnoloogia ja informaatika valdkonda. Tegelikke militaarteadusi (militaar-
ajalugu, militaarsotsioloogia, juhtimisõpetus ja didaktika) õpetasid juhtimis-
kooli koosseisulised dotsendid.

Järgmine uuendus viidi sisse 2002/2003. aasta talvesemestril: tulevaste 
kutseliste ohvitseride põhiväljaõpe muudeti kolmeaastaseks bakalaureuse-
õppeks. Viis semestrit kuuest õppisid tudengid ETH Zürichis, kus nad oman-
dasid üldise kõrghariduse sotsiaal- ja riigiteadustes (ettevõtteteadus, ajalugu, 
rahvusvahelised suhted, pedagoogika, psühholoogia, julgeolekupoliitika, 
sotsioloogia, tehnoloogia).

Praegu toimub militaarteaduslik ja erialane väljaõpe (mis sisaldab mili-
taarajalugu, militaarpsühholoogiat ja -didaktikat, militaarsotsioloogiat ja 
 taktikat) MILAK-is praktikumide semestril ja semestritevahelisel ajal. 
Pärast edukalt sooritatud eksameid ja diplomitöö koostamist saavad lõpe-
tajad Šveitsi Föderatsiooni kutselise ohvitseri diplomi ja ka ETH Zürichi 
bakalaureusediplomi riigiteaduste alal.127

2.12. Hispaania

Sõjaväelise välja- ja täiendusõppe sektsiooniülema Javier Garcia Fernándezi 
sõnul ei kasutata Hispaanias militaarse väljaõppe valdkonnas terminit 
militaarteadused. Ohvitseride jaoks koostatud uus väljaõppeplaan, mis 
hakkas kehtima 2010/2011. õppeaasta alguses, näeb ette väljaõpet, mis 

126  Õppeasutus, mis rajati endiste sõjakoolide asemele. Tõlkija märkus
127  Berufsoffizier. <http://www.ethistory.ethz.ch/rueckblicke/departemente/dgess/weitere_
seiten/0.10_berufsoffizier/popupfriendly> (23.10.2012).
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päädib kõrgharidusdiplomiga majandusinseneeria valdkonnas (inseneri- ja 
majandus teaduse elemente ühendav interdistsiplinaarne stuudium, Industrial/ 
Management Engineering) või mereväe jaoks diplomiga majandusinse neerias 
(masinaehituse haru).

Samal ajal toimub nende viie aasta jooksul, mil vältab ohvitseride kõrg-
haridusalane väljaõpe militaarakadeemiates ja mereväe õppeasutustes, ka 
militaarne väljaõpe, mis sisaldab puhtmilitaarseid aineid (los estudios de 
ámbito militar).128

2.13. Ungari

Budapestis asuvas riigikaitsekõrgkoolis Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem (ZMNE, Zrinyi Miklos National Defence University) on militaar-
teadus kõige tähtsam uurimisvaldkond.

Ülikooli üks allüksus kannab militaarteaduste teaduskonna nime, lisaks 
on veel militaartehniline teaduskond. Ungaris on militaarteadus ametlikult 
tunnustatud sotsiaalteaduste osana. Riigis tegutseb Militaarteaduse Selts ja 
iseseisva teadusvaldkonnana on see distsipliin esindatud ka Ungari Teaduste 
Akadeemias.129

Ungari militaarteaduste leksikon järgib militaarteaduste jaotuses veel 
tänapäevalgi minevikus levinud arusaama, mis oli omane Varssavi Lepingu 
(1955–1991) riikide teadustööle ja mille järgi jagunevad militaarteadused nii:
1) sõjakunsti teooria;
2) militaarstruktuuri (-organisatsiooni) teooria, tähistatud ka kui kaitse-

struktuur;
3) väljaõppe- ja kasvatusteooria;
4) militaarökonoomika teooria (tagalateenistus, varustus).

Kuna need valdkonnad on pidevas muutumises, siis käib Ungaris prof Pohli 
sõnul siiani aktiivne teaduslik diskussioon militaarteaduste sisu ja ülesehituse 
teemal.130

128  Mitteilung VAESP: Spanien „Militärwissenschaften“. Sachanfrage Beantwortung. Zl: 
053-2271/VAESP/11, 21.01.2011. 
129  Info saadud e-kirja teel: kol, prof Arpad Pohl, Zrinyi Miklos National Defence Univer-
sity, 22.12.2010. 
130  Ibid.
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3. Rahvusvaheline uurimiskoostöö ja klassifikatsioonisüsteemid

3.1. International Society of Military Sciences

2008. aasta oktoobris tehti algust rahvusvahelise uurimiskoostööga, milles 
osaleb hulk militaarakadeemiaid ja uurimisasutusi. Ühingu (ISMS) asutajad 
olid:
• Austrian National Defence Academy,
• Royal Military College of Canada,
• Royal Danish Defence College,
• Finnish National Defence University,
• Netherlands Defence Academy,
• Norwegian Education Command,
• Swedish National Defence College,
• Baltic Defence College (Tartu, Estonia).

Ühinguga on liitunud ka National Defence University Al. gen. A. Chrusciela 
(Poola) ja Royal Military Academy (Belgia).

Koostöö eesmärgiks on moodustada võrgustik uurimistööks ja akadeemi-
liseks väljaõppeks valdkonnas, mida nimetatakse Military Arts and Sciences. 
Sealjuures on üks esmaseid sihte teadmiste vahetamine sõja, konfliktidega 
toimetulekute strateegiate ja rahu toetavate meetmete üle. Üritustena on 
ette nähtud iga-aastane ühine konverents ja mitmeid seminare ning töötuba-
sid. Koostöös osalevad institutsioonid seisavad praegu üsna sarnaste prob-
leemide ees. Ühest küljest on see Bologna süsteemi rakendamine militaaraka-
deemiates ja -kõrgkoolides, teisalt sellega seotud suurenev vajadus teadusliku 
 uurimistöö järele nendes institutsioonides.

Ühing on nimetanud oma kodulehel järgmisi uurimisvaldkondi: War 
Studies; Military History; Military Technology; Command and Control, 
Leader ship and Basic Competence; Law and Ethics; Security, Defence Policy 
and Strategy; Armed Forces and Society; Defence Economics and Manage-
ment.131

131  Vrd International Society of Military Sciences. 
<http://www.isofms.org/pagina/home.html> (23.20.2012).
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3.2. Militaarteadused Dewey detsimaalsüsteemi järgi

Näitena varasest katsest korrastada militaarteadusi ja selle alldistsipliine 
võib tuua Dewey detsimaal- ehk kümnendkohaga klassifitseerimissüsteemi 
(DDC)132. Melwil Dewey (1851–1931) lõi 1873. aastal teadusraamatukogude 
jaoks fondide klassifitseerimissüsteemi, mida on arendatud nüüdisajani.

Rahvusvaheliselt levinud DDC paigutab tänapäeval mõiste militaartea-
dused alla järgmised valdkonnad.

355.001 – Filosoofia ja teooria
355.006 – Organisatsioon
355.007 – Väljaõpe ja sellega seotud teemad
355.008 – Ajalugu ja selle taasesitamine, silmas pidades isikugruppe
355.009 – Ajalooline, geograafiline, isikutega seotud käsitlus
355.02-355.07 – Militaarteaduse põhiküsimused
355.1 – Militaarelu ja -tavad
355.2 – Sõjalised ressursid
355.3 – Relvajõudude organisatsioon ja personal
355.4 – Sõjalised operatsioonid
355.5 – Sõjaväeline väljaõpe
355.6 – Militaarhaldus
355.7 – Militaarrajatised
355.8 – Militaarseadmed ja -varustus (kaitsematerjalid)

4. Kokkuvõte

Militaarteaduste (military sciences) mõiste on alates 20. sajandi lõpust 
tõusnud rahvuslikes ja rahvusvahelistes hariduspoliitilistes aruteludes taas 
tugevamalt esile. Põhjustatuna ühise euroopaliku kõrgkooliruumi loomisest 
ja sellega seotud tsiviilse akadeemilise hariduse ümberstruktureeri misest 
kahe- või kolmeastmelise Bologna mudeli järgi, millest lähtudes lõppe-
vad kõrgharidusastmed bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraadiga, tuleb 
ka riikide kolmanda taseme militaarharidus nende põhimõtete järgi uuesti 
 struktureerida.

Sealjuures muutub militaarteaduste mõiste ja selle mõtestamine rahvus-
likul ja rahvusvahelisel tasandil üha olulisemaks. Kõnealune teadusdistsip-
liin on üldiselt defineeritav kui teadmise genereerimine ja avardamine rel-

132  DDC. <http://www.ddc-deutsch.de> (23.10.2012).
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vajõudude rakendamisest ja missioonidel kasutamisest teadusliku uurimise 
ja vastava tunnetuse edasiandmine õpetamise kaudu, samuti institutsiooni-
lise raami kujundamine, milles seda organiseeritakse ja sellega tegeletakse. 
 Võitluse, konflikti, konflikti vältimise ja sõja (eriti sõja põhjuste) uurimine 
on militaarteaduste lähtepunkt ja oluline osa. Militaarteaduste raskuspunk-
tiks on siiski militaarjuhtimine. See on nimelt see distsipliin, milles haridus-
monopol asub militaarvaldkonnas ning kus vastavate teadmiste  rakendamine 
relvastatud konfliktides, rahvusvahelistes rahutagamisoperatsioonides, 
 humanitaarmissioonides ja katastroofides on relvajõudude ellujäämise ja edu 
jaoks otsustava tähtsusega.

Lähtuvalt definitsioonist võib täheldada, et termin militaarteadused 
(sks Militärwissenschaften, ingl military sciences) leiab käsitletud riikides 
kasuta mist sarnases kontekstis. Pärinedes ajalooliselt 19. sajandi militaarsest 
teooriast ja uurimustest, on see mõiste Nõukogude Liidus leninlik-marksist-
likes teadusalades ideoloogiliselt ümber kujundatud. Saksamaal on mõiste 
olnud seetõttu pikka aega vaidlusobjektiks. Tänapäeval toetab kõnealune 
mõiste akadeemiates ühest küljest militaarse väljaõppe eesmärke, teisalt on 
see ülemmõisteks, mis sisaldab tervet hulka teaduslikke osadistsipliine, mis 
esinevad seoses sõnadega strateegia ja julgeolekupoliitika või täiendosaga 
militaar-, näiteks militaarajalugu, militaarsotsioloogia, militaarpedagoogika, 
militaarpsühholoogia, militaarökonoomia, militaargeograafia või militaar-
tehnika. Militaarteaduste üksikud alamdistsipliinid ei asetse sealjuures iso-
leeritutena üksteise kõrval, vaid neid võib valdkondadesse ühendatud kujul 
interdistsiplinaarselt rakendada nii teadus- kui õppetöös. Uuritud riikidele on 
iseloomulik, et seal on tugevalt esindatud interdistsiplinaarne koondülevaade 
militaar- või sõjaajaloost koos julgeolekupoliitika, strateegia ja taktikaga, 
mida tihti tähistatakse nimetusega war studies.

Neid haridusasutusi, kes mõiste olemasolu eitasid kas siis ideoloogilisel 
põhjusel või seetõttu, et mõistele puuduvad sobivad keelelised vasted, uuriti 
siiski sellest küljest, kas nende õppekavades on olemas militaarteaduslikud 
distsipliinid. Tulemused on esitatud tabelis 2.

Viimaks näitab põgus pilguheit 2008. aastal asutatud teaduskoostöö ühin-
gule International Society of Military Sciences, et militaarteaduste mõiste 
leiab ka riike ja rahvusi ületavat tunnustust. Ka Dewey detsimaalsüsteem 
kasutab tänapäeval terminit militaarteadused viitavana vastavale ülem-
mõistele. See rahvusvaheliselt levinud klassifikatsioonisüsteem on loodud 
teadusraamatukogude fondiliigituse tarbeks ning dokumenteerib nii mõiste 
aktsepteeritavust akadeemilises uurimistöös.
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Tabel 2. Militaarteaduste mõiste käsitletud riikide võrdluses

Riik Terminit 

Militärwissenschaften/

military sciense(s) 
kasutatakse (jah/ei ja 

selgitus)

Militaarteaduste alla 

loetavad valdkonnad

Militaarteaduste 

valdkondade vastavus 

siinses uurimuses 

esitatud 

defi nitsioonile

USA Jah

(West Point; Reserve 
Offi  cer Trainings 
Course – ROTC kui 
 tsiviilülikoolides raken-
datav programm jms)

Ei

(Offi  cers Candidate 
School, National 
 Defence University)

Jah

(United States Army 
Command and General 
Staff  College, diplom 
Master of Military Arts 
and Science)

Foundations of Offi  cership
Intruduction to  Leadership
Leadership and Ethics
Leadership and 
 Management
Army Tactics
Command and  Leadership 
logistics
Philosophy
Introduction to Strategy, 
War and Statecraft
Instruments of Statecraft 
and Diplomacy
Military Strategy
Military History

Vastab

Taani Jah

(kaitseakadeemia 
kui militaarteaduste 
 keskus)

Ei

(militaarakadeemiate 
 õppekavades ei 
ole selle mõistega 
 tähistatud õppesisu)

militaarjuhtimine
strateegia
militaarajalugu
militaarsed 
 operatsioonid
rahvusvaheline kaitse- 
ja julgeolekupoliitika
militaarne õigusteadus

Saksa-

maa

Ei

(kasutusel SDV-s kuni 
1990. aastani)

militaarjuhtimine ja 
-organisatsioon
julgeolekupoliitika ja 
strateegia
militaarsotsioloogia
militaarpedagoogika
õpetus relvajõudude 
 väeliigilisest ja 
 mitmeriigilisest 
 rakendamisest
militaarne õigusteadus
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Riik Terminit 

Militärwissenschaften/

military sciense(s) 
kasutatakse (jah/ei ja 

selgitus)

Militaarteaduste alla 

loetavad valdkonnad

Militaarteaduste 

valdkondade vastavus 

siinses uurimuses 

esitatud 

defi nitsioonile

Soome Jah

(militaarakadeemia 
lõpetamine Master of 
Military Sciences-
kraadiga; ka Doctor 
of Military Sciences)

Leadership
Military Technology
Military Pedagogy
Military Sociology
Military History
Strategic and Defence 
Operation Art and Tactics

Vastab

Prantsus-

maa

Ei militaarjuhtimine
strateegia
militaarajalugu
sõjaajalugu
militaargeograafi a
Euroopa 
 julgeolekupoliitika

Suur-

britannia

Ei

(kuni ca 1960. aastani 
kasutusel olev military 
art and sciences asen-
dati terminiga war 
studies)

Military Leadership
Offi  cership
Theories of War
Manoeuvre Warfare
Expeditionary 
 Operations
Insurgency and 
 Counter-insurgency
International Security
European Security
Law of Armed Confl ict
Regional Confl ict and 
the Use of Military Power

Madal-

maad

Jah

(teaduskonna  tähistus 
Militaire Weten-
schappen (militaar-
teadused)

õpetus militaar- 
organisatsioonist
militaarmajandus
eetika ja fi losoofi a
strateegia
sõjapidamine
julgeolekupoliitika
militaarõigus
militaartehnika

Vastab
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Riik Terminit 

Militärwissenschaften/

military sciense(s) 
kasutatakse (jah/ei ja 

selgitus)

Militaarteaduste alla 

loetavad valdkonnad

Militaarteaduste 

valdkondade vastavus 

siinses uurimuses 

esitatud 

defi nitsioonile

Norra Ei militaarjuhtimine ja 
eetika
konventsionaalne 
sõjapidamine ja 
 strateegia
rahvusvaheline 
 kriisijuhtimine ja 
rahutagamis-
operatsioonid
militaartehnika
militaargeograafi a
militaarajalugu
militaarne õigusteadus

Portugal Jah

(militaarakadeemia 
osakonna  tähistus ingl 
keeles  Department 
of Military  Sciences 
and  Technology, 
Master of Military 
 Sciences-diplom)

sõjaväeline juhtimine
strateegia
militaartehnika
militaargeograafi a
militaarajalugu
militaarne õigusteadus

Vastab

Venemaa Jah sõjakunsti teooria
militaarstruktuuri 
(-organisatsiooni) teooria
väljaõppe- ja 
 kasvatusteooria
militaarökonoomia 
 teooria

Vastab

Šveits Jah militaarajalugu
strateegilised uuringud
militaarsotsioloogia
militaarpedagoogika
militaarökonoomia
militaartehnoloogia

Vastab

His-

paania

Ei Vastab
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Riik Terminit 

Militärwissenschaften/

military sciense(s) 
kasutatakse (jah/ei ja 

selgitus)

Militaarteaduste alla 

loetavad valdkonnad

Militaarteaduste 

valdkondade vastavus 

siinses uurimuses 

esitatud 

defi nitsioonile

Ungari Jah sõjakunsti teooria
militaarstruktuuri 
(-organisatsiooni) teooria
väljaõppe- ja 
 kasvatusteooria
militaarökonoomia 
 teooria (tagalateenistus, 
varustus)

Vastab

Interna-

tional 

 Society 

of 

Military 

 Sciences

Jah War Studies
Military History
Military Technology
Command and Control, 
Leadership and Basic 
Competence
Law and Ethics
Security, Defence Policy 
and Strategy
Armed Forces and Society

Vastab

Dewey 

detsi-

maal-

süsteem 

(DDC)

Jah fi losoofi a ja teooria
organisatsioonid
väljaõpe
militaarajalugu
militaarteaduse 
 põhiküsimused
militaarhaldus
militaarelu ja -tavad
sõjaväelised ressursid
relvajõudude 
 organisatsioon ja 
 personal
sõjalised operatsioonid
sõjaväeline väljaõpe
militaarseadmed ja 
 varustus

Vastab
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MEENUTUSI RIIGIKAITSEHARIDUSE 
KÜNNIVAGUDELT (1992–1994)

Endel Hirvlaane

 

Möödumas oli esimene aasta Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise välja-
kuulutamisest. Riigi kõikides eluvaldkondades olid toimunud või toimu-
mas suured muudatused, jätkusid jõupingutused saavutada julgelt seatud 
ees märgid ja leida lahendused uutele, üha sagedamini ja teravamalt ilmne-
vatele probleemidele. Sündmusterohke ajaga kaasnev rahva sisemise energia 
vallan dumine oli lühikese ajaga jõudnud üle kasvada jõuliseks entusiasmiks. 
See oli oma olemuselt võimas ideeline põlemine, mis väljendus püsivas 
teotahtes, tegutsemisruumi ja võimaluste otsinguis tulevikku suunatud ette-
võtmiste elluviimiseks. Viimaste hulka tuleb muude algatuste reas kahtlemata 
lugeda ka Eesti Sisekaitseakadeemia asutamine, mille katuse all alustas tege-
vust Eesti kaitsejõududele ohvitsere ettevalmistav kaitsekolledž. Alljärgne-
valt mõningaid meenutusi toimunust kahe aasta jooksul (1992–1994) Pirita-
Kosel.

1992. aasta südasuvel tuli siinkirjutajal koos perega viibida väljakuju-
nenud elukorralduse järgi suvekodus Kanepis. Keset üht tavalist askeldus-
terohket päeva tuli telefonikõne Tallinnast. Helistaja esitles end, öeldes, et 
ta nimi on Elmar Nurmela ja katse minuga ühendust saada on tehtud pro-
fessor Eduard Raska ettepanekul, kelle abina ta töötab. Ta tundis huvi, kas 
ma juhtun olema lähemal ajal Tallinnas, et saaks toimuda kohtumine prof 
Raskaga. Kõne alla võiks tulla osalemine hiljuti asutatud ja veel loomis järgus 
oleva Eesti Sisekaitse Akadeemia töös. Kõigest lähemalt võiks rääkida koha-
peal. Kuna Tallinnas tuli aeg-ajalt ikka käia, siis leppisime nii päeva kui ka 
kohtumispaiga kokku. Elmar Nurmela lubas mulle kokkulepitud ajal järele 
tulla. Täpne päev on kahjuks ununenud.

Kohtumine kindlaksmääratud ajal ja kohas Elmar Nurmelaga ka toimus. 
Järgnes sõit Pirita-Kosele, kus nõukogudeaegse sõjakooli peakorpuse teise 
korruse ruumis professor Raska meid juba ootas. Pärast põgusat tutvumist 
viis Raska jutu kohe asjakohasele teemale. Ta selgitas lühidalt, mis on teoksil 
ja millega võiksin abiks olla. Küsimus seisnes uue kõrgkooli loomises, mille 
põhiline eesmärk oli täita tekkinud tühik riigi sisekaitselises haridussüs-
teemis, mis pärast iseseisvuse taastamist osutus nii sise- kui ka välisaspektist 
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 vaadatuna olematuks. Loodav õppeasutus pidi tulema sõjaväestatud sise-
korraga ja peale erialase õppe ka sõjalise väljaõppega, mis selle ülesande 
täitmiseks loomulikult vajas vastava ettevalmistusega inimesi. Esimese astme 
stuudiumi kestuseks oli kava järgi ette nähtud neli aastat. Vestlusest selgus, 
millised erialakolledžid (politsei-, tolli-, korrektsioonikolledž)  alustavad sügi-
sest tööd ja mis on juba teoksil kõige vajalikuma materiaalse baasi  loomiseks. 
Õppetöö alguse täpne aeg jäi veel lahtiseks.

Mis puutub Pirita-Kose õppeasutuse struktuuriosana loodavasse kaitse-
kolledžisse, siis mäletamist mööda polnud Raskal niisugust ideed varem 
tekkinud. Vähemalt polnud kaitsekolledžiga seonduvat mainitud peamiste 
ülesannete hulgas. Jutt viis aga iseenesest selleni ja mõttevahetuse  lõppedes 
võis seisukoha kaitsekolledži loomise kohta lugeda juba küllalt kindlaks ja 
põhjendatuks. Tõrgeteta niisugusele otsusele jõudmine viitab omakorda asja-
olule, et kõnealune küsimus võis Raskal siiski varem mingil määral arutluse 
teemaks olla. See olnuks ka loogiline, sest vaevalt oleks kadettide sõjaline 
ettevalmistus kõrvalainena suutnud ainuüksi anda midagi olulist riigikaitse-
liste kaadri vajaduste lahendamiseks ajal, kui viimane oli eriti teravalt päeva-
korras. Segaseks ja hulganisti küsimusi tekitavaks jäi veel asjaolu, et kaitse-
jõudude ohvitseride ettevalmistus hakkab toimuma teise minis teeriumi 
valitsusalas, kus kõik sõjalise ettevalmistusega seonduv tundus olevat eba-
harilik. Raska arvas, et see küsimus on lahendatav ega hakka tekitama erilisi 
probleeme. Etteruttavalt tuleb siinkohal märkida, et taoline arvamus oli süga-
valt ekslik. 

Küsimus minule oli, kas olen nõus kaasa lööma. Raska andis mõista, et 
peale akadeemia kolledžite sõjalise programmi koostamise ja juhtimise tuleks 
mul vahetult osaleda ka kaitsekolledži töös ja käesoleval hetkel muidugi selle 
loomisel. Vastasin, et kuna tegemist on väga tõsise ettepanekuga, siis vajak-
sin küll natuke aega olukorra hindamiseks ja perega seotud võimaluste läbi-
mõtlemiseks. Leppisime kokku, et helistan Tartust paari päeva pärast. 

Koduteel oli aega asja üle järele mõelda. Sõjaväestatud sisekorraga õppe-
asutus tsiviilspetsialistide ettevalmistamiseks oli omamoodi uus nähtus, 
samas aga ka mitte eriline üllatus. Aeg oli niisugune, kus riigi iseseisvuse 
kaitsmine ja relvakandmise vajadus oli Eesti mehele saanud omaseks ja ise-
enesestmõistetavaks. Sellega käisid kaasas ka ajajärgu küllalt tõsised prob-
leemid, mis ilmnesid järjepanu kõikjal. Puudust oli tunda kõigest.  Värskelt 
oli meeles olukord 1992. aasta kevadel, kui Tartus koostöös riigikaitse osa-
konnaga tuli korraldada kutsealuste aastakäigu neljakuuline sõjaline ette-
valmistuskursus ja kus üheks suuremaks probleemiks oli leida tervest linnast 
üks automaatrelv materiaalosa õppuse tarvis. Polnud kahtlust, et paljud 
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 olemasolevad ja uued puudujäägid hakkavad ridamisi ilmnema ka äsja 
arutuse all olnud õppeasutuse käivitamisel. Kas jätkub vajalikul määral jõudu 
ja vastupidavust? Küsimus sellisel kujul tundus olevat liigne.

Tartusse jõudes tundsin, et Raskale tuleb anda nõusolek. Eitavat seisu-
kohta oleks raske põhjendada nii talle kui ka iseendale. Tõepoolest, 32-aasta-
sest teenistusest Nõukogude armees olid 23 seotud sõjakoolides ja aka-
deemiates õppimise, õpetamise ja teadustööga, sh üheksa viimast aastat TRÜ 
sõjanduse kateedris. Kõike arvesse võttes tundunuks äraütlemine olukorda 
mittearvestavana. Tõsi küll, Ants Laaneotsale jäi nõusolek varem andmata, 
pidades silmas turjale kogunenud aastaid, tervist ja omajagu väsimustki. Oli 
muidki takistusi. Nüüd tundus olevat õigem lasta vajuda vaekausi teisel otsal. 

Kahe mehega otsustasin asja siiski kohe arutada: vana sõbra ja ammuse 
teenistuskaaslase Ahto Peetsiga ja loomulikult kolonel Ants Laaneotsaga. 
Peastaapi helistasin esimesel võimalusel riigikaitse osakonna ülema Juhan 
Tamme kabinetist. Selgitasin Laaneotsale lühidalt olukorda ja küsisin arva-
must. Laaneots mõtles hetke ja seejärel küsis: „Aga kas õppekava koostamise 
ja kõige muuga ikka saate õigeks ajaks hakkama? Aega on õppetöö alguseni 
jäänud vähe.“ Vastasin, et täies mahus ei jõua, aga esimese kursuse suhte liselt 
väiksema mahuga programmiga saame hakkama küll. Aegamööda teeme üle-
jäänud osa ja muu vajaliku. Teist teed lihtsalt pole. „No laske siis käia“, 
vastas Laaneots. „Ohvitsere on hädasti vaja. Kahju ainult, et teil sellega nii 
palju aega läheb.“ 

Selles oli tal muidugi õigus. Meie otsesele ja kiirele abile kaitsevägi 
niipea loota ei saanud. Oli selge, et homsete nooremohvitseride ettevalmista-
mine sai esialgu toetuda ainult nendele meestele, kes pidid tulema ohvit-
seride kursustelt ja vähesel arvul õpingutelt Soomest. Juba kogenud meeste 
otsinguid tuli jätkata Nõukogude armeest teenistusest vabanenud ohvitseride 
hulgast. Etteruttavalt tuleks siinkohal märkida, et konkreetseid asjaolusid 
arvestades tekkis muude probleemide kõrval loomulikult küsimus, et kuna 
vajadus nooremohvitseride järele on ülisuur, siis kas on õigustatud see, et 
akadeemia lõpetanud kõrgharidusega ohvitserid saabuvad kaitseväkke teenis-
tusse alles nelja aasta pärast. See aeg tundus olevat liiga pikk. Alahindamata 
vähimalgi määral ohvitseride kõrghariduse tähtsust, oli loomulik järeldada, 
et puhtprofessionaalne ettevalmistus tunduvalt lühema ajaga olnuks tekkinud 
olukorras hoopis pragmaatilisem lahendus. Laaneots tõstatas selle küsimuse 
korduvalt, kui koos Tartust Tallinna sõitsime. Mõni aeg hiljem, kui jutt jälle 
sellele teemale kaldus, oli tema seisukoht tuleviku suhtes üsna kindel. „Küll 
ma selle kooli sealt akadeemiast ükskord välja rebin.“ Teades, et Laaneots 
ei armasta sõnu tuulde loopida, ei tekkinud kahtlust, et ilmselt ükskord nii 
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ka juhtub. Mis puutub aga võimalusse muuta akadeemias kaitseväe ohvit-
seride väljaõppe kestust, siis see idee akadeemia juhtkonnas mingit toetust 
ei leidnud. Raska kindel seisukoht oli, et kogu akadeemia õppurite ülesanne 
on saada kõrgharidus. Suure tõenäosusega oli küsimus muu kõrval ka selles, 
et akadeemia juhtkonnal seisis ees ülikooliga võrdsustatud taseme staatuse 
taotle mine. Kuna olin oma lubadusega esimese sammu teinud, tuli nüüd 
astuda järgmised. 

Vestlus Ahto Peetsiga kujunes õnneks ootuspäraseks. Planeerimisküsi-
mustes heade kogemustega ja mitmes sõjalises valdkonnas kõrgelt haritud 
mees ei puigelnud vastu ja andis oma põhimõttelise nõusoleku. Otsustasime 
kohtuda pärast minu järgmist käiku Tallinna. Ühtlasi tuli hakata mõtlema, 
kuidas ületada uue olukorraga kaasnevaid raskusi, sest tulevane tööpõld 
ähvardas jääda kodukohast üpris kaugele. Paljusid küsimusi tuli arutada ka 
kodus. Abikaasa suhtumine oli oodatult mõistev ja kaasaaitav. Kõik lahenes 
ladusalt ka Peetsil. 

Järgmine kohtumine Pirita-Kosel toimus umbes nädala pärast. Seekord oli 
jutuajamine juba asjakohasem tänu Raska varem antud selgitustele. Kuna olin 
oma nõusoleku teatavaks teinud, siis võis mitmeid küsimusi arutada ka konk-
reetsemalt. Kogu vestlus toimuski tegelikult nõupidamise tasemel. Sellest 
võtsid osa õppeprorektor Ivar Aimre ja juba tuttav Elmar Nurmela. Raska 
teatas, et kohale peaks tulema ka Piirikaitseameti esindaja, sest kõne alla võib 
tulla ohvitseride ettevalmistamine piirivalvele. Ettepanek tuli arutusele. See 
tähendas, et kaitsekolledži kadettide arv peaks siis olema tunduvalt suurem. 
Raska ja Aimre leidsid, et see võiks olla 40–50 vahel, pigem mitte üle 45, 
sest paljud tingimused ei lubanud õppekoosseisu ülemäära suureks paisutada. 
Nii see esialgu ka jäi. Otsustati, et piirivalve kadettide arv peaks arvuliselt 
moodustama vähemalt 1/3 ja nende ettevalmistus esimestel aastatel toimuma 
kaitseväe programmi alusel. Nõustuti ka arvamusega, et loodu võiks kajas-
tada kolledži nimetuses, mis oleks Kaitseväe- ja Piirivalvekolledž. Kandi-
daatide väljaselgitamiseks võis loota Piirikaitseameti abile. Õppeosakonnast 
võis saada mõned ligikaudsed arvandmsed, mis puudutasid esimese kursuse 
sõjaliste ainete ajalist mahtu. See ei olnud eriti suur ja andis mingi võimaluse 
alustada planeerimist, kuigi suurem osa praktilisest tööst pidi algama hiljem. 
Kolledži põhiainete ajaline maht tulenes eelkõige akadeemia humanitaarai-
nete planeerimise ülimuslikkusest ega jätnud võimalusi teha mingeid ajalisi 
muudatusi või nihkeid. Õppeosakond oli neis küsimustes kindlal seisukohal 
ja kolledžil puudusid võimalused omatahtsi tegutsed. 

Lahendada oli vaja veel üks küsimus – kes peaks hakkama kolledžit 
juhtima? Esitasin selle küsimuse Raskale, lootes, et tal on ehk mõni nimi 
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varuks. Kujunes aga üldine arvamus, et selle ametikoha kohustused võiksin 
enda kanda võtta mina. Rohkem arvamusi kuulda polnud. Jäi üle anda oma 
nõusolek ja seda ma ka tegin. Mäletan hästi, et suurt soovi sellele ameti-
kohale asuda mul tookord polnud, aga oli arusaadav, et seda tuli võtta kui 
olukorrast tingitud vajadust. Mäletamist mööda ei jäänud toona muljet, et 
koosolijatel olnuks ettepaneku tegemisel käepärast ka Kaitseministeeriumi 
või peastaabi seisukoht. Ilmselt lahendati see kui akadeemia siseasi.

Kõne alla tulid ka olmeküsimused. Mul oli võimalus esialgu peatuda 
 Tallinnas tütre juures, edaspidi tuli leida mingi muu lahendus. Sama prob-
leemiga oli vaja tegelda ka Ahto Peetsil. Sain kinnituse, et sellega on juba 
arvestatud ja akadeemia võib osutada vajalikku abi. 

Sel päeval jäi pärast nõupidamist üle pisut aega, et tulevase õppeasutuse 
territooriumil ringi vaadata. Muljed olid vastandlikud. Administratiivhoone 
ja läheduses asuv õppekorpus jätsid pealtnäha üsnagi rahuldava mulje, kuid 
lähemal vaatlusel kippus pilt muutuma trööstitumaks. Kõik, mis silmale 
avanes, vastas täielikult Eduard Raska kirjeldatule. Paljud hooneid kuju-
tasid endast ainult müüre ja esimese pilguga võis öelda, et nende ladujad 
pidid töö tegemisel püsivalt mõtlema millelegi muule. Teisel pool suurt rivi-
platsi asuvad hooned tundusid olevat paremas korras, aga kogu territooriumi 
valvega juba maikuust tegelev Ants Laas selgitas, et põhjaliku remondita ei 
saa üheski neist õppetööd teha. Sama kehtib ka ühiselamute, söökla ja kõrval-
hoonete kohta. Kadettidele oleks see suureks pettumuseks ja akadeemiale 
kindlasti halb reklaam. Remonditööd juba käivad, kuigi lõplikku ülevõtmise 
akti veel pole. Administratiivhoone lähedal suitsev tulease rääkis sellest, et 
kestab ka objekti endise valdaja dokumentide sorteerimine. Kolledži ruumi-
dest sai esialgu tekkida vaid üldine ettekujutus. Need paiknesid õppehoone 
ühes esimese korruse tiivas ja olid veel suletud. Keldrikorrusel olid segamini 
ehitusdetailid, materjalid ja lõhutud mööbel, rääkimata rämpsust. Kellelgi 
pidi ikka palju aega ja tahtmist olema, et sellist laastamistööd teha. Tekkis 
süvenev kahtlus, kas on ikka võimalik kõik vajalikud objektid õppetöö algu-
seks korda teha. Raska oli selles küsimuses olnud üsnagi optimistlik. Pea 
kubisemas paljudest mõtetest, sõitsin tagasi koju.

Esimesel kohtumisel Ahto Peetsiga Tartus arutasime peamiselt õppe-
programmiga seotud küsimusi. Kuna juhised ja nõuded programmi kohta 
puudusid, siis olid käed tegutsemiseks vabad. Õppeainete puhul lahkarva-
musi polnud, parasjagu muret tekitas õpetamise materiaalne baas, rääkimata 
õppejõudude leidmisest, mis kaitseväe muresid teades tõotas kujuneda tõsi-
seks probleemiks. Leppisime Peetsiga kokku, et teeme ajalimiidi arvestused 
õppeainete puhul kumbki eraldi olemasolevatele kogemustele tuginedes, et 
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jõuda järgmisel päeval tehtut arvestades ühisele seisukohale. Meie ekspert-
hinnangud andsid päris üllatava tulemuse – arvnäitajad kas langesid kokku 
või erinesid väga vähe. Leidsime, et kuna hetkel pole võimalust neid küsi-
musi rohkem kellegagi arutada, võib kooskõlastatud arvud esialgu aluseks 
võtta. 

Peatumata üksikolukordadel ja vahetult järgnevatel toimingutel, võib 
ajavahemikku kuni 1. augustini iseloomustada kui aega, mis kulus peaaegu 
tervenisti jõupingutustele leida vajalikud inimesed. Mäletan, et esimesena 
püüdsin saavutada kontakti juba varasemast ajast tuttava akadeemilise hari-
dusega sõjaväeinsenerist õppejõu I.-M. Pilvetiga, kes minu andmetel tegeles 
tol ajal päästeteenistuse küsimustega. Selgitasin Pilvetile kolledži ja kogu 
üldise olukorra kohta kõike, mida teadsin. Pilvet arvas kuuldu ja nähtu põhjal, 
et tulevase koostöö vastu poleks tal midagi, küll peab aga tõsiselt kaaluma, 
kas on mõistlik oma alustatud tööd pooleli jätta. Ta lubas anda vastuse järg-
misel päeval ja seda ta ka tegi. Pilvet leidis, et juba laabunud tööd tuleks 
siiski jätkata ja soovitas mul leida teine selle alaga seotud inimene, lubades 
osutada ka omapoolset abi. 

Otsingud jätkusid. Mingil ajal sain kontakti peastaabis töötava Endel 
Kirsi mäega, kes oli valmis osutama abi relva- ja tuleõpetuse vallas. Kirsi-
mägi oli sõjalise kõrgharidusega pikka aega Nõukogude Armees teeninud 
vanem ohvitser, kelle teadmised ja kogemused kulunuksid tol hetkel kahtle-
mata marjaks ära. See oli juba suur samm probleemi lahendamise poole. 

Pärast 1. augustit 1992, kui olin käsk-
kirjaga ametikohale määratud, tekkis 
vajadus ja kohustus püsivalt kohal 
viibida. Tuli hakata tegelema eelkõige 
elukoha leidmisega. Selleks sai esialgu 
Koskla hotellis üks väike tuba, mis tuli 
kohe tööruumiks muuta. Samasse hotelli 
olid ajutiselt majutatud ka väljast poolt 
Tallinna saabunud naiskadetid. Elamis-
kulud jäid vastavalt kokkuleppele aka-
deemia kanda. Õnnestus lahendada ka 
muud hädalisemad uue olukorraga kaas-
nenud küsimused ja võis naasta kaadri-
otsingute juurde. Ootamatult õnnestus 
leida lahendus. Selgus, et juba mõnda 
aega olid akadeemia valveteenistuse 
ülesannete täitmisel osalenud Jaak Haud 

Tööülesanded olemas, vormiriietust ja 
oma tööruumi veel mitte. Endel Hirv-
laane 1992. aasta septembris.
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ja Boris Püssa, kellega jõudsime töö osas üsna kiiresti konkreetsele kokku-
leppele. Jaak Haud, Nõukogude armee teenistusest lahkunud akadeemilise 
haridusega endine vanemohvitser, oli teretulnud leid. Kuna olin Leningradi 
tagala- ja transpordi akadeemias, kus ta oli õppinud, kolm aastat õppejõuna 
töötanud, siis teadsin hästi seal omandatud teadmiste ja oskuste taset, mis 
olid küllalt kõrged. Haudil olid kõik eeldused saada kolledžis hinnatud õppe-
jõuks. Hilisemad aastad näitasid, et magistrikraadini jõudnud Haudi suhtes 
polnud me oma hinnangutes ja ootustes eksinud. Õigel ajal leidis aset koh-
tumine Boris Püssaga, kelle töökoht, pidades silmas peagi algavat kadettide 
vastuvõttu, ei saanud kauemaks vakantseks jääda. Tema noorust, teadmisi 
ja kaitseväes juba omandatud kogemusi arvestades võis järeldada, et mees 
õppekompanii ülema kohale on leitud. 

Tõsist muret tekitas taktikaõppejõu leidmine. Oli selge, et üksinda ma 
selle aine õpetamisega seotud töökoormusega toime tulla ei suuda, sest iga-
päevased administratiivsed tööülesanded ja -kohustused nõudsid üha enam 
aega. Alles septembri lõpupoole, tänu asjaolule, et kuuldused akadeemia ja 
kaitsekolledži loomisest ning kaadrivajadusest olid juba levinud, saabus vest-
lusele nõukogudeaegse sõjakooli õppejõu ja ainetsükli ülema kogemustega 
juba aastates mees. Ennel-Meinhard Ainuvee, kes oli küll seotud muude töö-
ülesannetega, andis pärast põhjalikku arutamist oma nõusoleku tööle asuda, 
kuigi mitte enne oktoobrikuud. Käskkiri tema töökohale määramiseks ilmus 
12. oktoobril. Miinuseks Ennel-Meinhard Ainuvee sobivuse puhul oli tema 
halvenenud tervislik seisund, kus tuli arvestada, et väliõppuste korraldamine 
võis sageli olla takistatud. Edaspidi tõotas see parasjagu peamurdmist, kuid 
hakkama pidi kuidagi saama, muud lahendust vähemalt esialgu polnud. 

Õppetöö alguseks oli kolledži põhikoosseis kasvanud viie meheni. Olid 
saavutatud ka kokkulepped tunnitasu alusel õppuste tegemiseks. Peastaabi 
loal osalesid selles Mihkel Salla, Vello Loemaa, Karl Paks ja Ervin Odar. 
Akadeemia abiga oli võimalik leida lahendus ka tehnika- ja sideõppeks, 
milles osalesid Ivar Rinne ja Enn Võidula. Hilisemale ajale jäi sõjaajaloo 
(Eesti Vabadussõda 1918–1920) kursus, mida soostus lugema Rein Helme, ja 
kursus Kaitseliidu korraldusest ja ülesannetest, mille tegemiseks andis nõus-
oleku Kaitseliidu ülem Johannes Kert. 

Vajalik kaader tuli leida samal ajal õppeprogrammi koostamisega. Sellega 
tuli algust teha kohe pärast ametikohale määramist 1. augustil 1992. Saatuse 
tahtel olin sel ajal akadeemias esimene ametikohale määratud kolledži ülem 
(direktor). Ametikoht ega lähenev õppeaasta algus ei võimaldanud õppe-
programmi väljatöötamisega viivitada. Vastavalt saavutatud kokkuleppele 
pidi programmi kooskõlastama peastaabi ülem. Oluliste lahknevuste välti-
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miseks nii sisulistes kui ka ajalimiidi küsimustes kaitseväes juba käivi tatud 
ohvitseride kursuste ja kolledži programmis tuli vahetut koostööd teha Ervin 
Odariga, kellega see ka ootuspäraselt sujus. Odari tehtud ettepanekud ja arva-
mused olid otstarbekad ja väärisid arvestamist. Koostöö jätkus ka hiljem, 
kui tekkis vajadus meie seisukoha järele järgnevate kaitseväe ohvitseride ja 
allohvitseride kursuste programmide kohta. Etteruttavalt võib öelda, et kahe 
kursuse programmid kooskõlastati mõningase hilinemisega pärast reserv-
ohvitseride õppeks eraldatud ajalimiidi suurendamist ja sisulist täienda mist 
Ants Laaneotsa nõudel. Kerge seda teha polnud, sest peastaabi kategooriline 
nõue oli suurendada praktiliste õppuste ajalist mahtu. Varem juba mainitud 
põhjuste tõttu tähendas lisaaja leidmine suurt peamurdmist, mis kuidagi-
moodi küll lahenes, kuid jäi vajadust arvestades sellegipoolest ebapiisavaks. 
Teisest küljest ei tekitanud vähem peavalu küsimus, kuidas saame hakkama 
Ennel-Meinhard Ainuvee suureneva koormusega. Nii mõnigi häda tuli jätta 
tulevikus lahendamiseks. Mis puutub aga õppekavade kooskõlasta misse pea-
staabiga, siis pidasime seda kahtlemata vajalikuks ja mõneski mõttes mööda-
pääsematuks. Kuuludes vormiliselt ja administratiivselt küll akadeemia struk-
tuuri, olime sisuliselt ettevalmistuses kaitseväega ju ikkagi ühe mütsi all. 

Eelkirjeldatud õppekavade koostamisega seotud probleemid said suures 
osas mõningase hilinemisega lahendatud juba õppetöö käigus. Ees ootas aga 
kõige olulisem sündmus – kadettide vastuvõtt. Katsed algasid 1992. aasta 
septembris. Sisseastumisdokumentide vastuvõtt oli alanud juba augustis, 
mis võimaldas teha esimesed järeldused noorte huvitatuse kohta õppida aka-
deemias ja kaitsekolledžis. Konkursi tase vastas ligikaudu oodatule ja moo-
dustas veidi üle kahe kandidaadi ühele kohale, mis jäi pisut maha akadeemia 
keskmisest – 3,13. Sissesaamiseks tuli sooritada füüsilised katsed, kirjutada 
essee ja läbida kutsesobivuse vestlus. Kandidaatide hulgas peale väeosadest 
valitute oli ka noormehi, kes olid äsja keskkooli lõpetanud. Vestlusel olid 
teenistuskogemused küll hinnatud, kuid üldine intelligentsus ja avatud silma-
ring andis tegeliku võimaluse konkureerida ka neile, kel teenistuskogemusi 
kaitseväes polnud. Aeg näitas, et niisugune lähenemine oli õige. 

Akadeemiasse vastuvõetute arvuks kujunes 185, neist 46 kaitseväe ja pii-
rivalve õppesuunal (31+15). Neile lisandus hiljem kümmekond lisakonkur-
siga vastuvõetut, sealhulgas neli kadetti kaitseväe õppesuunal. Kolledži osa 
akadeemia esimese kursuse kadettide koguarvust moodustas seega üle 25%. 
Kuuest õppesuunast kaks alustasid õpinguid kaitsekolledžis. 

Õppeaasta alguseks oli määratud 12. oktoober. Pidulik rivistus oli ette 
nähtud õppekorpuse vestibüülis. Et akadeemia esimene suurüritus sujuks 
viperusteta ja meeldejäävalt, tuli kõik pisiasjadeni paika panna. Rektori korral-
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dusel tuli seda rivilises pooles teha minul. Üsna suureks paisunud akadeemia 
liikmeskond tuli kuidagi mahutada kitsaks jääma kippuvale pinnale, mis koos 
administratiivdirektor Elmar Nurmelaga koos tegutsedes ka õnnestus. Selgi-
tasin rektorile eelnevalt üksikasjaliselt, kus tuleb vastu võtta kolledži ülema 
ettekanne, kuidas tervitada ja edasi toimida. Harjutasime kadettidega enne 
ürituse algust tervitamisele vastamist, mis lõpuks päris hästi õnnestus. Üritus 
ei jätnud loomulikult veel praadrivistuse muljet, kuna vormiküsimused olid 
lõpuni lahendamata, kuid sõjaväestatud sisekorraga õppeasutusele omasest 
korrektsest ja distsiplineeritud esindatusest ning üldisest heast väljanäge-
misest ei tundunud midagi puudu olevat. Hümni helide hingelisus, rektori 
kõne ja õnnitlused ning seejärel mälestustamme istutamine muutsid päeva 
pidulikuks, nagu ühe suure alguse esimene päev seda olema pidi. 

Peatumata pikemalt paljudel üksiktoimingutel, tuleks siinkohal mainida 
muret tekitanud küsimusi, mis hakkasid kujunema üha tundlikemaks. Need 
olid seotud õppetööks vajalike vahenditega, eelkõige varustusega – relvade, 
talvise vormiriietuse, õppekohtade, aparatuuri, õppekirjanduse ja muu selli-
sega. Esialgu tuli läbi ajada n-ö pirrutule valgel – piirduda kuidagi sellega, mis 
olemas oli. Kõike oli äärmiselt vähe, kui mitte arvestada taktika õppeklassis 
endistelt valdajatelt päritud suurt maastikumaketti, mille elektrifi tseerimise 
süsteem oli rivist väljas. Ka teiste õppeklasside sisustus ja mööbel vajasid 
väljavahetamist. Vormi ja relvade puudumine ähvardas muuta väliõppused 
oluliselt sisuvaesemaks, üksikväljaõppe elemente sügisesel niiskel maas-
tikul tsiviilriietuses harjutada oli sageli võimatu. See puudujääk mõjutas 
 suhteliselt kauem just teiste kolledžite väljaõpet. Taktikavälja asendasid 
esialgu terri tooriumilähedased metsaalused. Tuli rohkem kasutada auditoor-
set õppevormi, mis nõudis aga  õppeküsimuste sisulist muutmist. Oli selge, 
et niisugune olukord ei saanud kaua kesta, sest ähvardas mõjutada väliõppe 
taset. Plaanipäraseid õppuseid takistasid ka muud asjaolud – kolleeg Ennel- 
Meinhard Ainuvee tervislik seisukord ja minu ametikohaga seotud ootamatult 
esilekerkinud ülesanded. Hädasti olnuks vaja veel ühte taktika õppejõudu.

Lähikuude jooksul oli siiski juba muutusi – lisaks suvisele said kadetid 
ka talvise väliriietuse. Et noormehed kandsid seda mõistva rahuldustun-
dega, oli arusaadav, aga et sama suhtumine ilmnes ka naiskadettide puhul, 
oli alguses isegi mõneti ootamatu. See võis tuleneda nii olukorra uudsusest 
kui ka arusaamast, et uue kooli võimalused on esialgu veel kasinavõitu. 
Igatahes soojad talvised laigulised vammused kadettidest neidude veetlust 
ei kahandanud. Aegamööda hakkasid lahenema ka relvade ja üksikmehe 
varustuse küsi mused. See toimusid sedamööda, kuidas paranes üldine mate-
riaalne olukord kaitsejõududes ja eelkõige kaitseväes. Peastaabi ülem kolonel 
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Laaneots mõistis meie vajadusi ja püüdis jõudumööda aidata. Kuna meie 
 nõudmised olid oluliselt suuremad õppekompanii rivivarustuse nõuetest, soo-
vitas  Laaneots esialgu puudujääva puhul varuda veel kannatust. 

Kõiki raskendavaid asjaolusid polnud loomulikult raske märgata ja mõni 
aeg hiljem meie nõustajaks määratud Soome Vabariigi reserv-kolonelleit-
nant Eero Riuttala kirjutas sellest erialases ajakirjas üsna kriitilise artikli. 
Tal oli mõneski mõttes küll õigus, kuid suletorked tegelike raskuste ületa-
miseks ja puuduste kõrvaldamiseks polnud taolises olukorras kaugeltki kõige 
parem abinõu. Otsene kontakt olnuks niisuguses olukorras palju lihtsam, 
arvestades pealegi veel asjaolu, et meie töölauad asusid teineteisest vaid 
mõne sammu kaugusel. Olime oma vajadustest ka ise teadlikud. Arutasime 
Riuttalaga tekki nud olukorda ja mõnes küsimuses läks tuliseks vaidluseks. 
Lõpuks jõudsime siiski ühistele seisukohtadele, sealhulgas ka tema algses 
soovi tuses kadettidele juba esimesel kohtumisel pärast kohalesaabumist, et 
endiste nõukogude ohvitseride õpetused ja soovitused peavad olema välista-
tud. Ta oli hoiatusega silmas pidanud üldisi suure armee militaarpõhimõtteid 
ja määrustike nõudeid. Seda teed polnudki meil kavas minna. Mis puutus 
taktikalistesse küsi mustesse, siis kõrvutasime seisukohti ja järeldusi, mis 
eri armeedes olid välja kujunenud, püüdes neid lahti mõtestada ja argu men-
teerida.  Kadettide küsimusele, missuguse riigi armee taktikat me hakkame 
nüüd õppima, oli vastus järgmine: hakkame õppima taktikaliselt mõtlema. 
Selle oskuse abil seame ise paika või täpsustame vastavalt tekkinud olu-
korrale taktikalise tegutsemise viisid, mis ka armeede määrustikes ei pruugi 
alati oluliselt erineda. Määrustikega lahinguid ei võideta. Seda suudavad ja 
saavutavad mõtlevad ülemad ükskõik millisel juhtimistasemel. Määrustike 
ja eeskirjade nõudeid ning soovitusi peab teadma, et arutlused taktikalistes 
küsimustes tugineksid ühistele arusaamadele ja viiksid põhjendatud lahen-
dusteni. Niisugust olukorra hindamisele tuginevat mõtlemisoskust kavat-
sesimegi tulevastes ülemates arendada ja täiustada. Riuttala oli nendes küsi-
mustes põhimõtteliselt samal seisukohal. Meie hea läbisaamine jäi kestma 
kuni koos töötamise lõpuni. 

Vähehaaval käivitus töö juba hoogsamalt. Igapäevased uued koge mused, 
nii väikesed kui ka olulisemad, mõnikord ka valusavõitu, andsid tarkust 
juurde. Seoses ühe probleemi lahendamisega meenuvad kohtumised uue 
kaitse ministri Hain Rebasega 1992. a talvel. Muu kõrval lootsime tema abiga 
saada kasvõi paar välismaist õpperelva („ükskõik kui kõvera rauaga“), mis 
arvestades Hain Rebase seotust Rootsiga ei tundunud olevat eriti utoopiline. 
Arutasime seda küsimust Endel Kirsimäega ja leidsime, et tasuks proovida. 
Küsija suu peale ei lööda. Kohtumisel selgus, et ministril oli üks külaline 
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juba ees. See oli USA erukolonel Aleksander Einseln. Saime samas  tuttavaks 
ja temagi viibis kohtumise ajal kohal. Kandsin ministrile ette meie tege-
vusest, kolledži eesmärkidest ja probleemidest, loetledes üles ka programmis 
olevad sõjalised õppeained. Seda tehes tundus, et midagi jäi loetelus siiski 
veel nimetamata. Täpsustamisel jõudis minust ette Einseln: see on „side“, 
leidis ettekannet ilmselt tähelepanelikult kuulanud vestluskaaslane. Tal oligi 
õigus. Minu lahkumisel soovis Einseln meile rahulikku ja julget jätkamist 
ning meelespidamist, et seda tööd on riigile hädasti vaja. Tuletasin ka temale 
meelde, et Eesti Ohvitseride Liidu juhatus on teda soovitanud Eesti Vabariigi 
kaitsejõudude juhataja ametikohale ja tundsin ühtlasi huvi, kas ta on sellele 
tõsiselt mõelnud. Einseln vastas, et temast ei olene hetkel enam midagi. Tege-
mist on poliitilise otsusega ja nüüd on kõik juba poliitikute lahendada. Mis 
puutus minu palvesse ministrile, siis lubas Hain Rebas osutada võimaluse 
korral temast olenevat abi. 

Hain Rebas, kellega oli kokkupuuteid ka varem, suutis mõni kuu hiljem 
valmistada hoopis ootamatu üllatuse Eesti Vabariigi 75. aastapäeva pidulikul 
rivistusel, kus mul tuli esineda päevakohase avasõnavõtuga. Järgnevate sõna-
võttude hulgas (E. Raska, J. Toomepuu, L. Parek) esines ka minister Hain 
Rebas, kes pühendas oma sõnavõtu peaaegu tervenisti hoiatusele endistele 
Nõukogude armees teeninud ohvitseridele usalduse ülesnäitamise eest. Ta 
seostas oma usaldamatuse ministeeriumis töötanud ametniku, endise nõu-
kogude reservohvitseri, vallandamisega, kes olevat rikkunud kehtestatud 
korda, ületades talle antud volitusi. Peab tunnistama, et niisugune etteaste 
päevasündmust arvestades tegi meid kõiki pisut nõutuks, sest kõik kolledži 
õppejõud kuulusid ju ministri halvustatud spetsialistide kategooriasse. Kuidas 
peaks sellise hinnangu valguses edaspidist tööd korraldama? Rohkem poliiti-
list jahedust võinuks ehk isegi oodata Jüri Toomepuu sõnavõtus, mis aga 
seekord oli igati tasakaalukas ja seotud kõneleja lemmikteemaga – Lehola 
Lembitu vaprusega. Rahuliku etteastega esines ka siseminister Lagle Parek. 
Päeva piduliku rivistuse lõppakord oli kadettide vandetõotuse andmine, mis 
tõi tagasi ka sooja hingelise tunde ja vajaliku meelerahu. 

Alanud õppeaastale hinnangut andes tuleb tunnistada, et 1993. aasta 
esimestel kuudel oli nii akadeemia kui ka kaitsekolledži samm muutunud 
kindlamaks, rivilikumaks. Esmavajadused olid suures osas lahendatud või 
lahenemas ja kuigi täielikuks rahuloluks veel põhjust polnud, võis juba 
häbitundeta silma vaadata ka paljudele kaugematele külastajatele. Esimeste 
akadeemia ja kolledži külaliste hulgas olid 1993. aasta veebruari esimestel 
päevadel Prantsusmaa sõjaväedelegatsiooni liikmed eesotsas brigaadikindral 
Wirothiga. Pärast põhjalikku oludega tutvumist jättis kindral külalisteraama-
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tusse sõnad: „Kirjutame kahe käega alla selle kooli rajamispõhimõtetele /…/“ 
Strateegilise kaitsesüsteemi võimaluseta väikeriigil on otstarbekohane otsida 
just niisuguseid lahendusi oma kaitsedoktriini väljakujundamisel – nii võtsid 
külalised kokku visiidi mõttevahetuse. 

Veebruaris-märtsis sai teoks Iisraeli sõjaväeatašee Skandinaavias Samuel 
Noe ja umbes samal ajal Rootsi sõjaväe ohvitseride ning USA tulirelvade 
treeningsüsteemidega tegeleva organisatsiooni Euroopa osakonna juhataja 
David B. Haugeni külaskäik. Kasutades võimalust kohtuda eelmainitud 
 visiidil osaleva kapten Andres H. Ploompuuga kui ühega USA armee side-
meeskonna esindajatest, tundsime huvi, kas oleks võimalik soetada kolledžile 
selle organisatsiooni kaudu ja abiga vähemalt üks laialipaigutatav elektrifi t-
seeritud laskevälja märklaudade komplekt, mis olnuks laskeharjutustel väga 
tõhusaks abiks. Ploompuul oli küsimusele konkreetselt raske vastata, aga 
tal oli probleemi lahendamiseks siiski soovitus: võib ju läbi ajada maasse-
torgatud märklaudadega. Vastasime, et isegi Nõukogude armees on sellest 
 variandist loobutud juba rohkem kui 30 aastat tagasi, kuid meil tuleb seda 
vana moodust ikka veel kasutada. Lootused sedapuhku sinnapaika ka jäid. 
Hoopiski rohkem õnne oli inglise keele õppesuunal – aprilli alguses paigal-
dasid USA spetsialistid keeleklassi viimased heliseadmed ja klass oli kasuta-
miseks valmis. Kogu õppeklassi sisustuse kinkis Eesti kaitseväele USA 
 valitsus, selle maksumus ületas 25 000 USA dollarit. 

Mis puutub eelmainitud Rootsi ohvitseride külaskäiku, siis osutusid 
 viimased äärmiselt meeldivateks vestluskaaslasteks. Sundimatus õhkkonnas 
läks mõne teoreetilise küsimuse üle isegi vaidluseks, mis oli meeltmööda 
mõlemale poolele ja lisas vestlusele asjalikkust. Lahkudes sooviti meile 
 jätkuvat optimismi ja edu. Ka Iisraeli kaitsekontseptsiooni küsimused leidsid 
tutvustamist hiljem, kui sõjatööstuse direktorite komitee esimees kindral-
leitnant Dan Schowron, vana sõjamees, rääkis meile Iisraeli relvajõudude 
korraldusest ja olukorrast, kust neil tuli kunagi alustada. Ta meenutas, et 
alguses oli neil vaid kolm vananenud Cromwell-tüüpi tanki ja mõni lennuk, 
millest pomme heideti alla käsitsi. Igale sõdurile ei jätkunud isegi tulirelva1. 

Aprilli alguses külastas akadeemiat Aleksander Einseln, siis juba seotuna 
Eesti Vabariigi kaitsejõudude tulevikuga. Tutvunud olukorraga, tegi ta järel-
duse, et võetud suund on õige. Samas lisades, et Eesti peaks kõigepealt 
välja töötama kaitsekontseptsiooni ja alles siis astuma järgmised sammud, 
seal hulgas ka kaitsealase koolitussüsteemi loomise suunas. Siinkohal ei 
saa märki mata jätta, et Einselni järgnev mõte: „/…/ piiril piisab mõnest 

1  Verbis Aut Re, nr. 2 (17). Veebruar 1994.
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püssi paugutavast mehest ja paljudest telekaameratest, mille vahendusel 
 teadustatakse agressiooni fakt tervele maailmale“2 ei sisaldanud aga selget 
eesmärki, millest pidanuks tulevane Kaitsejõudude juhataja oma töös edas-
pidi juhinduma. Nagu elu näitas, jäid kontseptsiooniga seotud küsimused 
veel aastaiks ootama konkreetseid ja argumenteeritud lahendusi. Aeg aga 
ei andnud oodata – millestki tuli alustada. Ainult telekaameratele lootma 
jääda olnuks lühinägelik samm. Kes ja millal pidanuks meile agressiooni 
korral appi tulema? Ka Einseln ise oli oma esimestel ametikuudel vahetult 
pärast Nõukogude Liidu lagunemist parasjagu nõutu, väljendades paljude 
teistegi kahtlust: pole veel teada, mis saab NATO-st… Mis puutub tol ajal 
sageli kõneaineks olnud kontseptsiooni, siis võiks viimasega seoses rõhu-
tada hoopis lihtsamat ja praktilisemat mõtet: milline iganes pidanuks tol ajal 
sündiv ja täiuslikkusele pretendeeriv riigikaitse idee välja nägema, haritud 
ohvitserkonna ettevalmistamine, väljaõpetatud kompaniide ja pataljonide 
moodustamine ning töövõimeliste juhtorganite loomine ei saanuks mitte 
ühegi kontseptsiooniga vastuollu minna. 

Hinnates arvamust võimaliku kiirustamise kohta koolitussüsteemi loo-
misel, tekkisid mingil hetkel hoopis vastupidised mõtted – kas me pole 
ehk olnud liialt aeglased? Need kahtlused süvenesid visiitide käigus Läti 
ja Leedu kolleegide juurde ja hiljem Soome Vabariigi Santahamina kadeti-
kooli külastades. Püüdmata detailselt eristada meie lähinaabrite kaitsekõrg-
koolide külastamise muljeid, tuleb märkida, et nende edusammud meiega 
võrreldes olid märgatavad. Suhteliselt lühikese ajaga olid meie lähikolleegid 
jõudnud palju ära teha nii tehniliste kui ka kirjalike õppevahendite vallas. 
Minu kunagine õpingukaaslane Rjazani sõjakooli päevilt kolonelleitnant 
Janis Skrinda oli isegi jõudnud koostada lätikeelse taktikaõpiku. Tehnikaõppe 
klassid olid meie esmamulje järgi sisustatud vajalikul tasemel. Kuigi kogu 
õppekompleksi hõivav territoorium oli nii lätlastel kui ka leedulastel Eesti 
Sisakaitseakadeemia omaga võrreldes tunduvalt väiksem, oli neil see-eest 
iseseisev administratsioon ja õppekorraldus. Mäletamist mööda polnud neil 
nii teravat probleemi õppejõududega. Nagu meilgi, olid ka nende õppejõud 
enamikus Nõukogude armees teenistuse lõpetanud endised ohvitserid, kuid 
siis juba suuremas osas rahvuslikes auastmetes. Endise teenistusega seotud 
ja päran duseks saadud usaldamatust õppejõudude vastu meie muljete järgi 
neil polnud, kuigi võimalike konfl iktide eest polnud kaitstud nemadki. Vii-
masega seoses meenub seik meie õppejõudude kohtumisest Läti kolleegidega 
Riia kesklinnas, mida ei pea liigseks siinjuures meenutada. Arutasime mingit 

2  Verbis Aut Re, nr. 4 (7). Aprill 1993.
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eelseisvat küsimust ja tegime seda vana harjumuse kohaselt vene keeles. 
Ühel hetkel astus ligi üks vanemapoolne härra ja tegi meie lätlastest vestlus-
kaaslastele terava märkuse: „Kas teil pole häbi? Olete Läti ohvitseri vormis 
ja räägite vene keeles! Kuidas te võite?“ Keegi Läti kolleegidest selgitas, et 
vesteldakse külalistega Eestist, kes ei valda läti keelt. Vanahärra lõi käega ja 
lahkus.

Paljud mõttevahetused hetkeolukorra üle ning tuleviku- ja koostööplaanid 
leidsid aset Riias toimunud kolme vabariigi rahvuslike militaarkõrgkoolide 
konverentsil. Oli võimalus võrrelda tehtut ja teha järeldusi. Oli selgelt tunda, 
et nii meil kui ka meie naabritel ületasid tulevikuvajadused suuresti kõigile 
teadaolevaid võimalusi. Järelduse meie lühikese mineviku kohta võis kokku-
võtlikult sõnastada nii: tulnuks alustada varem. 

Maikuus toimus peastaabi ülema nõuniku kolonel Matti Lukkari kaas-
abil oodatud visiit Soome Santahamina kadetikooli Helsingis. Selles juba 
üle poole sajandi töötavas militaarkoolis õppis tollal ka 10 kadetti Eestist. 
Kadetikooli juhataja kolonelleitnant Jussi Saressalo tegi omalt poolt kõik, 
võimaldamaks meil tutvuda nii kooli õpekorraldusega kui ka õppuste  sisulise 
poolega. Ohvitseridest õppejõud andsid põhjalikke selgitusi õppe-ees märkide 
saavutamiseks kasutatava metoodika kohta ning lubasid tutvuda rikkalike 
õppevahendite varuga. Erilist huvi pakkus meile miinipildujameeskondade 
tuleandmete ettevalmistamine ja kogu meeskonna tegutsemine, sest Ahto 
Peetsil seisid ees õppused kaitseväe suurtükiväe õppekursustega. Laser- 
kaugusemõõtjatest, mida õppejõud Santahaminas kasutasid, võisime esialgu 
vaid unistada. Tutvusime ka kooli olmetingimustega ja sisekorraga. Jäi silma 
kadettide ülimalt kultuurne suhtumine ja käitumine alluvusvahe kordade 
toimi misel. Head muljed jäid kadettide sööklast, kus ka meile sai osaks 
maitsev ja mitmekesine lõuna. Üllatus oli, et puudus meil nii traditsiooni-
liseks ja omaseks saanud supp. Küsimata jäi, kas Santahaminas ongi tavaks 
lõunasöök supita või oli see lihtsalt selle päeva lõunamenüü omapära. 

Järgmisel päeval toimus kohtumine koolis õppivate Eestist lähetatud 
kadettidega. Õppustelt kokkulepitud ajal saabunud kadetid võtsid meid 
vastu korrektses suvises vormiriietuses. Tutvusime ja selgitasime lühidalt 
oma külaskäigu eesmärki, olukorda kadettide väljaõppega kolledžis ja pärast 
õppekursuse lõpetamist Santahaminast tulevatele noortele ohvitseridele 
panda vaid lootusi. Oli tunda, et siingi oli teema Nõukogude armees teeninud 
ohvitseridesse suhtumine. Kadett Leo Kunnas ütles tekkinud kahtlused otse 
välja: kui on vaja täita tõeliselt rasket ohvitseri ja sõjaväelase kohust tõsisel 
ohutunnil Eesti riigi kaitsel, siis kas võib olla kindel, et need mehed jäävad 
oma sõnale kindlaks? Vastasime, et selliste kahtlustega pole pead vaevata 
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tarvis. Me teeme oma tööd sõnakindlalt, ausalt ja südamega igas  olukorras, 
kuni tulevad kaitseväkke haritud noored juhid ja võtavad selle töö üle. Jah, 
vorm, mida me aastaid kandsime, ei olnud Eesti Vabariigi oma, aga südame-
tunnistus oli… Ei mäleta täpselt, missuguseid mõtteid sai veel välja öeldud, 
aga kohtumine lõppes igati ootuspäraselt heatujuliselt ja optimistlikult. 
Tundus, et ka kadetid said mõndagi vajaklikku teada sellest, kuidas toimub 
meie töö kolledžis ja milliste raskustega tuleb neil oma teenistuses edas-
pidi rinda pista. Lahkudes Santahaminast tänasime südamest kooli ülemat 
Jussi Saressalot ja jätsime mälestuseks foto akadeemia peakorpuse lipukojast 
suure sinimustvalge kangaga tagaseinal ja Vabadusvõitleja skulptuuriga3 selle 
taustal. Kutsusime kadette esimesel võimalusel külastama ka meie kooli. 
Kutse sai teoks pool aastat hiljem. 

15. aprillil 1993 täitus esimene aasta Sisekaitse Akadeemia asutamisest. 
Selle tähtpäeva puhul külastas akadeemiat peaminister Mart Laar koos välis-
ministri ja riigisekretäri ning mitmete riiklike ametkondade töötajatega. Lipu-
platsil andis pidulikuks tseremooniaks rivistatud kadettide õppekompaniide 
ees rektorile raporti õppepataljoni ülem Raul Tõnnov. Pärast tervitusi heisati 

3  Skulptor Jaak Soansi Põltsamaa taastatud Vabadussõja ausamba algne kipsskulptuur oli 
kingitus akadeemiale, mille avamine toimus 22. veebruaril 1993.

Kaitsekolledži õppejõudude põhikoosseis 1993. aasta märtsis (vasakult): Jaak Haud, Ennel-
Meinhard Ainuvee, Endel Kirsimägi, Ahto Peets,  Endel Hirvlaane (istumas).
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fanfaarihelide saatel masti akadeemia lipp. Seda tegid kadetid Janno Perv 
ning Rauno Suviste, neist viimane tänaseks ilmunud huvitava raamatu Harald 
Riipalust autor.4 Tervituskõnega kadettide rivi ees esines rektor Eduard Raska, 
kantsler Felix Angelstok ja peaminister Mart Laar. Loomulikult ei puudunud 
ka paraadmarss, mis kaitsejõudude orkestri marsihelide saatel jättis kõigile 
kohalolijaile piduliku ja üleva mulje. Toimunud üritus oli hinnatud panuseks 
akadeemia ja kaitsekolledži traditsioonide varasalve. 

Aprillikuus loodi akadeemias väga vajalik struktuuriüksus – kirjastus-
talitus (hiljem kirjastusosakond, kirjastus) eesotsas Valdur Taltsiga. Kirjas-
tusel oli rohkesti tööd, sealhulgas ka kaitsekolledži tellimuste täitmisel. Juba 
1992. aasta sügisest alustas sõjaliste ainete õppetooli juhataja Ahto Peets koos 
kaasautori Vello Kalaga sõjatopograafi a õpiku koostamist. Vajaliku õppe-
vahendi redigeerimisel osutas hindamatut abi sõjaterminoloogiaga tegelev 
Heino Ernits. Nüüd, kus kirjastuse töö oli käivitunud, kadus ka mure õpiku 
väljaandmise pärast. Õpiku käsikiri jõudis kirjastusse 1994. aasta jaanuaris. 
Produktiivselt tegutsesid õppevahendite ja õppekirjanduse koostamisel ning 
väljaandmisel õppejõud Jaak Haud (laske-eeskirjad ja juhendid) ning Karl 
Paks (pioneerialased õpikud ja õppevahendid). Kirjastuses asus toimetaja 
Mailis Moora soovitusel tööle ka minu tütar Reena Kitsing (Hirvlaane). 

Esimesele kevadele tagasi vaadates võib taas märkida, et kolledži elu ja 
õppekorraldus oli muutunud stabiilsemaks ja kindlamaks. Täienes kadettide 
individuaalne varustatus, relvad olid olemas ning nende hoiutingimused ja 
hooldamine tänu õppekompanii ülema Boris Püssa püsivale ning nõudlikule 
tähelepanule vajalikul tasemel. Kavas oli ajakohasema relvaruumi ehitus 
efektiivsemate turvaelementidega. Õppetöö kulges plaanipäraselt, mida 
aeg-ajalt mõjutas kadettide sage puudumine õppustelt seoses siseteenistuse 
raskuse langemisega ainult ühe kursuse õlule. Kõigest hoolimata võis rahul-
dustundega jälgida esimest mitmepäevasele väliõppusele asuvat õppekompa-
niid, kelle täielik varustus, rüht ja sõjamehelik samm olid sel hetkel vaatamis-
väärsus, mida administratiivhoone töötajad ja paljud lähedal olijad ei jätnud 
märkimata, uudistades, kuidas õppekompanii kindlal taktsammul akadeemia 
väravast välja marssis. Eesmärgiks olid toona välimajutusega taktikalised 
õppused ja laskeharjutused Koogi küla lähedal endiste valdajate mahajäetud 
laskeväljal, mis meie vajadusi suuremas osas rahuldas. Enne kohalejõudmist 
oli võimalik osaleda laskeharjutustel, kus oma relvatoodangut demonst reeris 
üks LAV relvafi rma, pakkudes võimalust tutvuda paljude käsitulirelvade 

4  Sellest hetkest muutus akadeemia lipuheiskamine igahommikuseks tseremooniaks.
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tehniliste omaduste ja tulevõimsusega. Viimane oli küll muljetavaldav, kuid 
mitmetel põhjustel jäid kaitseväe tellimused fi rmale tookord esitamata. 

Peatumata õppuste üksikasjadel, võib esimese proovikiviga hakkama 
saamise lugeda rahuldavaks. Peale jalgsirännaku said kadetid kogemusi 
 paiknemiskoha looduslike omaduste hindamisel, selle moondamisel, 
julgesta misel ning olemasoleva varustuse kasutamisel ööbimiseks väli-
tingimustes. Iseseisev toiduvalmistamine tuli samuti igati kasuks.  Järgmistel 
päevadel toimusid laskeharjutused ja taktikalised õppused. Täielikuks rahul-
oluks polnud küll alust, kuid veel oli ka varuaega. Õppuste käigus andis 
meile mitme külgset vajalikku materiaalset abi Kalevi Üksik-jalaväepataljon 
 pataljoniülema Alar Lanemani osavõtul. Mõningatest paratamatult ilmne-
nud puudustest hoolimata täitsid toonased õppused neile seatud eesmärgi. 
Kadetid pidasid füüsilisele koormusele vastu, vesivillid varvastel kuulusid 
juba traditsiooniliselt asja juurde.

Märkamatult jõudis kätte semestrieksamite aeg. Jõukatsumine teadmiste 
vallas kujunes ülimalt pingerikkaks – 22. juunini tuli sooritada 11 arvestust 
ja viis eksamit. Kaitsekolledži esimene õppeaasta oli ilmselt toiminud karmi 
sõela põhimõttel ja nii mõnigi kaitseväelase tee valinu pidi tunnistama, et 
elukutse puhu on õige teeviit jäänud märkamata. Poolesajast kolledžis õppe-
aastat alustanud kadetist lahkus 15 ja kolm muutis õppesuunda. Seda oli oota-
matult palju. Osale väljalangenuist avaldasid peamiste põhjuste hulgas (õppe-
edukus, distsipliiniküsimused) mõju perekondlikud ja muud aasta jooksul 
kogunenud isiklikud probleemid. 

1993. aasta suvel toimus nii mõneski mõttes oluline muudatus akadeemia 
ja kolledži siseelus. Vabariigi Valitsuse 7. juuli määrusega hakkas  akadeemia 
kandma uut nimetust: Eesti Riigikaitse Akadeemia (ERA). Nimemuutusega 
kaasnes ka täpsustus akadeemia koosseisulises osas – käibele läks nimetus 
Kaitsejõudude Ühendatud Õppeasutused, mis oli seotud kaitseväe välja-
õppekeskuse töö alustamisega akadeemia territooriumil. Kaitseminister Hain 
Rebas ja siseminister Lagle Parek väljendasid ühises seletuskirjas mõtet, et 
„/…/ akadeemia kui õppe- ja teadusasutuse nimetus ei kajasta tema funkt-
sioone eriti seoses kaitseväe ohvitseride ettevalmistusega. Sellepärast on 
õigem nimetada akadeemia ümber Eesti Riigikaitse Akadeemiaks“. Seletus-
kirjas mainiti ka, et mõne aasta jooksul tuleb valmistada ette Kaitsekolledži 
ühendamine Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega.5 

5  Felix Angelstok 2007. Sisekaitseakadeemia 15 aastat. 1992–2007. Tallinn: Sisekaitse-
akadeemia.
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Kolledži töös seoses akadeemia uue nimetusega midagi eriti olulist siiski 
ei toimunud. Tuli hakata tegema koostööd kaitseväe ohvitseride õppekursuste 
ülema kolonelleitnant Rudolf Bruusiga, kelle Kaitseväe juhataja Aleksander 
Einseln oli määranud kureerima ka kaitsekolledžit. Bruusi tundsin juba vara-
semast ajast ja meie koostöös mingeid segavaid olukordi ei tekkinud. 

30. augustil 1993 nimetati rektori käskkirjaga ERA sõjalise väljaõppe 
prorektoriks USA armee eruohvitser Tõnu Toomepuu. Uue ülema peamiseks 
töökohustuseks oli õppepataljoni sõjaliste õppeküsimuste lahendamine ja 
vajaduse korral kaitsekolledžiga seotud ülesannete kooskõlastamine. Mõni 
aeg varem oli rektor teinud mulle ettepaneku võtta need ülesanded enda õlule, 
mis tähendanuks töökoormuse ja vastutuse olulist suurenemist, aga paljudes 
küsimustes ka alluvusvahekordade tekkimist teiste kolledžite direktoritega, 
mida püüdsin igati vältida. Laitsin Raska ettepaneku maha ja soovitasin, 
kui ta peab seda ametikohta tingimata vajalikuks (mis tundus olevat loogi-
line), leida teine inimene. Tõnu Toomepuu, Jüri Toomepuu noorem vend, oli 
minu hinnangu järgi soliidne härrasmees, kellega koostöö kulges sujuvalt. 
Mäletan, et talle kui endisele kõrges auastmes ohvitserile oli omane täpsus ja 
oma probleemide täielik eristamine kõigist teistest. „See pole õppepataljoni 
(hiljem õpperügemendi, E. H.) probleem“ – nii võis sageli kuulda tema poolt 
olukorra lahendamisel kasutatavat ja talle omaseks saanud väljendit. Tuleb 
tunnistada, et selline lähenemine aitas nii mõnigi kord likvideerida ühe või 
teise küsimuse lahendamisel juba harjumuspäraselt tekkima kippuva eba-
määrasuse ja võimaldas leida õige vastutaja.

Vahepeal olid toimunud sügisesed sisseastumiskatsed ja akadeemia õppe-
suunad täienesid uute kursustega. Kaitsekolledži kahes õppesuunas alustas 
õpinguid ühtekokku 50 kadetti (kaitsevägi 33, piirivalve 17). Väärib märki-
mist, et sisseastujate hulgas oli ka neli naiskadetti, kelle vastuvõtmist pidasin 
õigeks, hoolimata Kaitsejõudude juhataja A. Einselni kõikuvast seisukohast 
selles küsimuses. Piirikaitseametil tuli enne sisseastumiskatseid parasjagu 
kiirustada, et ametkondlik kandidaatide valik oleks tehtud õigeks ajaks. 
Oht hiljaks jääda oli neil ka olemas. Kui vastav nimekiri polnud ikka veel 
 saabunud, tuli võtta ühendus Piirivalveameti6 peadirektori Tarmo Kõutsiga 
ja esitada meeldetuletus. Kõuts lubas küsimuse kohe lahendada ja seda ta ka 
tegi. 

Värsked kursuslased püüdis akadeemias juba kindlalt kujunema hakanud 
sisekorraga kohe kurssi viia sündmusi kajastav kirjasõna.  Sotsiaalkasvatuse 

6  Eesti Vabariigi valitsuse määrusega reorganiseeriti 28.02.1992 Eesti Riigi- ja Piirikaitse-
amet Eesti Piirivalveametiks Siseministeeriumi valitsemisalas.
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keskuse juhataja Peep Sirge andis akadeemia ajalehes noorkadettidele vaja-
likke soovitusi, mis olid väärt kõrva taha panna hoolimata sellest, et nii 
mõnedki meeldetuletused olid ammu teada-tuntud. Neist siinkohal mõned 
väljavõtted: /…/ kui vorm hästi ei istu, ära pea paljuks võtta abiks niit ja 
nõel /…/ kadett peab olema viisakas nagu tulevasele ohvitserist härras-
mehele kohane /…/ ei kõlba jalutada kooli territooriumil, sigaret käes /…/ 
rivi õppustes suurt kunsti pole, aga harjutamist tahab, peagi muutud rühika-
maks ja liigsed kilodki kaovad märkamatult /…/ Näpunäidete hulgas leidus 
muudki vajalikku.

Loomulikult on karmimate ja täpsemate määrustikunõuete kehtestamine 
koos vormikandmise kohustusega õppeasutuses iseenesestmõistetav. Nende 
väljatöötamiseks tuli alustada tööd juba esimestel nädalatel pärast õppetöö 
käivitamist ja kolledži õppejõududel tuli sellega seotud arutlustes aktiiv-
selt osaleda. Alguses lihtsana tunduv ülesanne osutus küllalt töömahukaks 
ja aeganõudvaks ning nõudis paljude ettepanekute ja märkuste arvestamist, 
rääkimata lõplikule viimistlemisele kulunud ajast. Õppepataljoni ülema Raul 
Tõnnovi eestvedamisel kinnitati sisekorda, õigusi ja kohustusi ning paljusid 
muid küsimusi reguleeriv eeskiri. Esimese kursuse kadettidel, kelle õpin-
gute alguseks eeskirja veel polnud, tuli täita ajutiselt kehtestatud nõudeid ja 
ülematelt saadud korraldusi. Korduvalt rõhutati, et tulevane ohvitser ei tohi 
pidada küllaldaseks olukorda, kui rahuldaval määral on täidetud juba kellegi 
kehtestatud nõuded. Eneseväärikus peab nõudma enamat – nõuded tuleb 
kehtestada endale ise kõrgemal ja täiuslikumal tasemel. Viimasel juhul ei 
mõju ka juba olemasolevad eeskirjad siseelu liigselt piiravate tingimustena. 
Meile tundus, et kadetid mõistsid neid selgitusi ja need toimisid. Öelduga 
seoses võiks näitena märkida kolledžite korraldatud kohtumisõhtuid, kus, 
tulles vastu kadettidest korraldajate palvele, oli lubatud tarvitada sümboolsel 
määral kerget alkoholi. Loa andmisel tekkis loomulikult kahtlus: kas liial-
dused selles küsimuses on kindlasti välistatud? Peale jäi lõpuks seisukoht, 
et vajalikku sündsuse piiri käitumises peab iga kadett ise tajuma, seda ei saa 
survestada käskude ega korralduste abil. Toimunud üritused näitasidki, et 
kuigi mõningaid väiksemaid üleastumisi esines, leidsid need kadettide endi 
taunivat äramärkimist ja edaspidi enam ei kordunud. Usaldus oli tekkinud 
ja polnud kahtlust, et see sai kindlalt toetuda vaid kadettide küllalt kõrgele 
eneseväärikuse hinnangule. 

Uue õppeaasta algust tähistava piduliku rivistuse võttis vastu kindralmajor 
Aleksander Einseln, kellele esitas raporti siis juba õpperügemendi ülem Raul 
Tõnnov. Kuna seekord oli rivis juba kaks kursust, oli õppeväljaku väljanäge-
mine sootuks teine. Tsiviilriietus kuulus sedapuhku ainult külalistele. Lipu-
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kandja ja assistendid, pikka kasvu hea väljanägemisega rühikad relvastatud 
kadetid, nende täpne liikumine ja rivivõtete täitmine – kõik see loomulikult 
rääkis selget keelt aasta jooksul toimunud edasiminekust. Järgnesid Eduard 
Raska ja kindral Aleksander Einselni tervituskõne, kadetitunnuste – mat riklite 
ja rinnamärkide kätteandmine. Edukamatele sisseasujatele (7) andis õppe-
prorektor Ivar Aimre need kogu akadeemia rivi ees. Kaitsekolledžist vääris 
sellise tähelepanu kadett Janek Õsso ja piirivalve õppesuunast Rain Kuus. 

Paraadimeeleolul tuli juba järgmisel päeval loovutada koht töisele tege-
vusele, sest ülesandeid ja muresid oli nüüd tublisti rohkem. Muu hulgas ei 
katkenud ka külaliste vool – juba 10. septembril tundus akadeemia olevat 
lausa üleujutatud uhketest paraadmundritest, mida kandsid 89 Itaalia 
Bergamo linnas asuva Accademia Guardia Di Finanza kadetti eesotsas kooli 
ülema kindral B. Osvaldo Cuccuzzaga. See on sajandipikkuse ajalooga Itaalia 
rahandusministeeriumile alluv kool, mis annab nelja aasta jooksul majandus-
alase, juriidilise ja ka sõjalise kõrghariduse. Eriti suurt rõhku pannakse seal 
ohvitseride väljaõppele, mis külaliste sõnul omakorda nõudis õppe kestuse 
pikendamist aasta võrra7. Lepiti kokku vahetada programme ja, kui peaks 
osutuma otstarbekohaseks, siis ka kadette. 

7  Verbis Aut Re, nr. 10 (13). Oktoober 1993.

President Lennart Meri tervitamas 1993. aasta veebruaris kolledži paraadkompaniid.
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Septembri teine pool oli külastuste poolest jätkuvalt pingerikas. 21. septemb-
ril pidasid Oslos asuva NATO põhjapiirkonna väejuhatuse esindajad kolonel 
Leslie Hakin Suur-Britanniast ja kolonelleitnant Ion A. Andresen Norrast 
 ingliskeelse loengu akadeemia töötajatele ja Sõjakooli8 teise kursuse kadet-
tidele. Lektorid selgitasid NATO põhjatiiva peakorteri ülesandeid, struk-
tuuri, tegutsemise geograafi lisi, majanduslikke ja rahvastikulisi tingimusi, 
samuti organisatsiooni rahumeelseid taotlusi muutuvas Euroopas.9 Meel-
dejääv külastus toimus paar päeva hiljem, kui võtsime vastu esimese Eesti 
Vabariigi kaitseväe ohvitsere – veterane, kes olid aastail 1929–1937 lõpe-
tanud Tondi sõjakooli. Auväärses vanuses, aga reipad vanahärrad Bernhard 
Kampus (sünd 1907), Ago Aava (sünd 1908), Rein Randvere (sünd 1911), 
Artur Vahter (sünd 1913), Raimond Isok (sünd 1914), Richard Mahoni (sünd 
1916) ja Albert-Martin Kadak (sünd 1917) tundsid elavat huvi kõige vastu, 
mida meil sel päeval näidata oli – riviõppused, ühiselamu, relvad jm. Kõige 
juurde kuulus loomulikult kadetilõuna. Veterane saatis Eesti Ohvitseride 
Liidu juhatusest Robert Sinimägi. Meeldejääv oli ka eriti kaugete külaliste, 

8  Alates 1993. aasta sügisest läks kadettide soovil kasutusse kaitsekolledži asemel nimetus 
Sõjakool.
9  Verbis Aut Re, nr 10 (13). Oktoober 1993.

Kaitsekolledži kadetid paraadmarsil, veebruar 1993. Ees kompaniiülem Boris Püssa.
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Virginia  militaarinstituudi esindajate, võõrustamine 1993. aasta sügisel, täpse 
kuupäeva osas jätab mälu sedapuhku võlglaseks. Kohtumisel külalistega oli 
võimalik kuulda paljugi huvitavat selle õppeasutuse eesmärkide ja tegevuse 
kohta. Esinejad vastasid paljudele sõjakooli kadettide küsimustele ja tegid 
ettepaneku külastada nende õppeasutust meile sobival ajal. Võtsime ette-
paneku tänuga vastu. Etteruttavalt võib märkida, et lubadus külastada seda 
kauget paika sai hiljem ka täidetud.

23. septembril tuli akadeemias korraldada veel üks tähtis üritus, et koos-
kõlastada rektori ametikohaga seotud sätted, milles olid ebakõlad alates 
17. detsembrist 1991, kui rektor oli ametisse nimetatud Eesti Vabariigi valit-
suse määrusega. Akadeemia tegevust reguleeriv ajutine põhikiri sätestas, 
et rektor, nagu üldiselt tavaks, peab olema valitud ERA nõukogu poolt. 
Nõukogu koosolekul valiti akadeemia rektoriks Eduard Raska. Toimunud 
sündmusega seoses oleks sobiv meenutada ka rektori ametlikku inaugurat-
sioon täpselt aasta hiljem akadeemia esimese õppeaasta alguses. Sündmust 
tähistas  kadettide rivistus ja paraadmarss ning sellele järgnev pidulik ERA 
nõukogu koosolek. Vastavalt kokkuleppele pidi rektori ametisse vannutama 
Eesti Vabariigi president, kelle käsundusohvitseri kaudu olid üritusega seotud 
küsimused kooskõlastatud. Määratud ajaks president ei ilmunud. Riigi-
kogu ja riiklike ametite ning komisjonide esimehed, mitmete kõrgkoolide 
juhid koos USA, Taani ja Soome saatkonna esindajatega ootasid kannat-
likult, kuni järele pärimise peale jõudis lõpuks kohale sõnum, et president 
 inauguratsioonile ei tule. Üritust niisuguse korraldusega ei saavat aktsep-
teerida seoses tekkivate vastuoludega Eesti Vabariigi põhiseaduses presidendi 
funktsioone loetleva paragrahviga. Inauguratsiooni edasine käik toimus, 
ehkki hiline misega, siiski organiseeritult ja meeldejäävalt. Rektori vannutas 
ametisse Tallinna praostkonna abipraost Gustav Piir, tema pani rektori kaela 
ka ametiraha. Järgnesid rektori inauguratsioonikõne, õnnitlused ja kingitused. 
Kadettide meeskoori esituses kõlas riigihümn ja lõpetuseks „Gaudemus“. 
Päeva kroonis koos olijate ühine lõuna uues 600-kohalises söögisaalis. 

Kõrvuti eelmainituga ei saa märkimata jätta lahkhelisid, vaidlusi ja ajuti 
lausa sisekonfl ikte tekitavat probleemi, milleks oli akadeemiale kui seni 
rakenduskõrgkoolina tegutsenud ülikoolile õigusliku staatuse määramine, 
mis omakorda mõjutas Sõjakooli tööd. (Teisel õppeaastal, nagu joonealuses 
märgitud, läks kolledži kadettide soovi kohaselt kasutusse nimetus „Sõja-
kool“). Küsimus oli olnud korduvalt arutusel Eesti Vabariigi riigikogu riigi-
kaitse ja õiguskomisjoni liikmete, asjaomaste ministrite, kaitseväe juhataja 
ja akadeemia juhtkonna tasemel. Ka uue kaitseministri Jüri Luige osalemine 
6. oktoobril toimunud kohtumisel ei viinud probleemi lahendamiseni.  Ülikooli 
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 staatuse taotlemine jätkus eriti jõuliselt pärast vabariigi valitsuse 26. oktoobri 
1993. aasta korraldust nr 614-k ERA õigusliku staatuse kehtes ta mise kohta 
rakenduskõrgkoolina. Kaks päeva hiljem ilmus ERA üliõpilas konna avalik 
pöördumine Eesti rahva, presidendi, riigikogu, valitsuse ja peaministri poole. 
Pöördumises rõhutati, et valitsus ja riigikogu pole vajalikul määral teadvus-
tanud riigiametnike kõrgetasemelise koolituse vaja likkust. ERA peab olema 
ülikool, rakendusliku kõrgkoolina ei suudeta täita temale pandud ülesandeid. 
Peamine valupunkt oli vajadus fi nantseerida akadeemia teaduslik-peda-
googilist uurimistööd ja luua oma teaduslik ja õppe-pedagoogi line kaader. 
Seda ka teistele vastavate valdkondade õppeasu tustele, sest nõudlus tulevikus 
kahtlemata kasvab. Rakenduskõrgkoolil puudusid selleks vajalikud võima-
lused. Eraldi oli välja toodud riigikaitseliste kõrgkoolide seaduse vajalikkuse 
põhjendus. Novembri alguses korraldas akadeemia juhtkond pressikonve-
rentsi, et selgitada oma seisukohti seoses Kultuuri- ja Haridusministeeriumi 
ning ERA vahel puhkenud poleemikaga. Küsimustele vastasid rektor Eduard 
Raska, kantsler Felix Angelstok, fi nantsdirektor L. Kubja ning ERA üliõpilas-
konna Edustuse eesistuja T. Stokkeby10. Oktoobrikuisele valitsuse korral-
dusele õigusliku hinnangu saamiseks võttis akadeemia nõukogu 1. novembril 
vastu esildise Eesti Vabariigi õiguskantslerile. 

Pärast mitmeid kõrgetasemelisi üritusi polnud mingeid märke poleemika 
vaibumisest, vastupidi, see hoopiski teravnes. 9. detsembril võeti vastu ERA 
nõukogu pöördumine Eesti Vabariigi presidendi poole, milles rõhutati argu-
menteeritult veel kord akadeemia vajadusi ja pakuti lahendusteid. Ometi jäi 
ka seekordne pöördumine tähelepanuta. Oodatud lahendus kujunes nädal 
hiljem üllatavaks – 17. detsembril vabastati vabariigi valitsuse korral dusega 
Eduard Raska akadeemia rektori ametikohalt. Rektori kohustusi hakkas 
täitma prorektor Ivar Aimre. Finantsdistsipliini rikkumises ja administra-
tiivsetes möödalaskmistes süüdistatav Raska oli esitanud palve oma ameti-
kohuste peatamiseks kuni olukorra täieliku väljaselgitamiseni. Mis puutub 
akadeemia õiguslikku staatusse, siis jäi probleemi lahendamine endistviisi 
ebamääraseks. Sellega ei saanud hakkama ka hiljem loodud 14-liikmeline 
halduskogu eesotsas Riigikogu riigikaitse komisjoni esimehe Rein Helmega. 
Probleem leidis lahenduse alles 1998. aastal, kui rakenduskõrgkooli seadu-
sega kehtestati eriseadus sisekaitselise rakenduskõrgkooli kohta. 

Tulles tagasi Sõjakooli igapäevatoimetuste juurde, tuleks peatuda veel 
kahel kohtumisel, millest hilisemast kujunes juba pikem välisreis. 15. oktoob-
ril 1993 oli sõjakooli kadettidel ja õppejõududel võimalus kohtuda USA 

10  Verbis Aut Re, nr 11 (14). November 1993.
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Euroopa väejuhatuse „Miliatry to miltary contact program“ direktori, õhu-
jõudude brigaadikindral Thomas Lennoni ja Baltimaade programmi juhi 
kolonel Peter Stankovichi ning nende kaaslastega. Külalised vaatasid üle 
meie valdused, vestlesid kadettidega ja arutasid võimaluste üle osutada meile 
abi õppejõududega. Väljendati rahulolu, et vestluses osalenud kadetid valda-
sid piisavalt inglise keelt, mis võimaldas vabalt ja tõlkimisvajaduseta suhelda. 
Konkreetsete otsusteni ei jõutud ja ilmselt polnud see visiit ka alguses selli-
sena mõeldud. Kuigi meie tööle nagu ka kogu akadeemia koolitussüsteemile 
tervikuna anti positiivne hinnang, oli meile juba selgeks saanud, et külaliste 
hinnangutesse tuleb suhtuda teatud reserveeritusega. Oma probleemid ja puu-
dused olid meile ju küllalt hästi teada ja lahendused tuli leida kohapeal. 

Nimetatud kohtumise ajal oli teada juba järgmine üritus, mis kujutas 
endast pikemat reisi Bukaresti, kus 18.–20. oktoobrini pidi toimuma seminar 
„Training and education of offi  cers in a democratic society“, mis kujutas 
endast Euroopa riikide relvajõudude ohvitserkonna hariduse ja professio-
naalse ettevalmistuse probleemidele lahendusteede otsinguid demokraatliku 
ühiskonnakorralduse tingimustes. Üritust võis kahtlemata hinnata kui hea 
tahte avaldust, samuti ka olulist sammu pingelõdvenduse suunas. Visiidi-
kaaslaseks oli Kaitsejõudude Peastaabi ülema asetäitja kolonel Raul Luks. 
Teekond, mis viis meid alguses laevaga Helsingisse, jätkus lennukil Viini 
ning sealt edasi sihtpunkti, toimus kiiresti ja tõrgeteta. Bukaresti lennu väljal 
lennukist väljudes oli harjumatu näha maandumisraja ääres kaponiirides 
moondatud lahingumasinaid, raskekuulipildujad ähvardavalt taeva poole 
suuna tud. Meile oli määratud ka vanemohvitserist saatja, kes meid peatus-
kohta juhatas. Delegaate majutavas hotellis hakkasid silma  ka juba tuttavad 
Läti ja Leedu kolleegide mundrid. Oli tunda võõrustajate loomulikku soovi 
näidata end kõige paremast küljest. Hoone, kus toimusid istungid, oli väga 
esinduslik ja ajalooliselt silmapaistev nii oma arhitektuurilise omapära kui ka 
vanades kirevates rahvuslikes mundrites auvalve poolest. Osalevate riikide 
auks oli hoone fassaadile heisatud 29 riigilippu. 

Töö algas sektsioonides. Oli rohkesti esinemisi ja küsimusi, koosoleku 
juhataja suutis luua kohe alguses töise, rahuliku ja asjaliku õhkkonna, kus 
samas ei puudunud naljaviskamine. Meie sektsioonis olid esindatud enam 
kui 10 riigi relvajõud. Esineda võis inglise, saksa ja vene keeles, tõlge oli 
kindlustatud. Ettekandeid võis esitada ka oma rahvuskeeles, sel juhul pidi 
aga keegi delegatsiooni liikmetest tõlkima esineja kõne sektsiooni töökeelde, 
milleks oli inglise keel. Seda võimalust ka kasutati. Kõne all meie töös sekt-
sioonides kui ka viimase päeva plenaaristungil (ligikaudu 150 osavõtjat) olid 
ohvitseride ettevalmistamisega seotud küsimused lähtuvalt demokraatliku 
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ühiskonna vabadustest, kodanikuõigustest ja elukorraldusest. Rõhutati vaja-
dust valmistada ette mitte kitsa, ühekülgse väljaõppega ja selle kaudu ainult 
oma ametiala külge kinnistatud militaarspetsialiste, vaid haritud ja ka tsiviil-
valdkonnas valikuvõimalustega ühiskonnaliikmeid. Järgiti seisukohta, et 
militaarkeskkond ei tohi endast kujutada n-ö varbtaraga eraldatud ühiskonna 
erisust, vaid olema avatud ja tsiviilkontrollile alluv ning seadustega reguleeri-
tud eriülesandega kooslus. Arutati ka suhtekorraldust tsiviilvõimuga ja selles 
ilmneda võivaid hälbeid. Palju oli küsimusi suhete kohta ajakirjandusega. 
Tundus, et arusaamatuste tekkimise reaalne oht ajakirjandusega polnud kau-
geltki mitte ainult mõne üksiku militaarstruktuuriga seotud probleem. Meelde 
on jäänud ühe osavõtja küsimus käitumise kohta suhtlemisel ajakirjanikega, 
kes armastavad, nagu küsija väitis, kõikjale oma nina toppida, ebaolu listes 
asjades sorida ja püsivalt tööd segada. Istungi heatujulisel juhatajal oli siin 
soovitus lausa varrukast võtta – tuleb paluda ajakirjanikul taas peatselt õppe-
asutust, üksust või staapi külastada ning anda kui kõrgel intellektuaalsel 
tasemel ning terava silmaga spetsialisti oma argumenteeritud soovitused puu-
duste kõrvaldamiseks või probleemide lahendamiseks. See pole küll otseselt 
ajakirjaniku ülesanne, aga suure tõenäosusega jäävad tarbetud sekkumised 
harvemaks või lakkavad sootuks. Leiti, et soovitus väärib järeleproovimist.

Plenaaristungil esitati ka küllalt palju uuringute põhjal saadud arv-
andmeid, järeldusi ja praktilisi soovitusi. Oma esinemises sektsioonis pea-
tusin raskusi tekitavatel probleemidel, millistega tuli töös püsivalt silmitsi 
seista. Üllatuseks need kellelegi polnud. Ühtedel olid sarnased probleemid 
juba seljataha jäänud, teistel, nagu meilgi, alles ees. Mis puudutas seisukohta 
tulevaste ohvitseride hariduse väärtustamises, siis akadeemia eesmärgid 
 langesid olulisel määral kokku nendega, mis olid seminaril püsivalt kõne all, 
neist rääkides polnud häbenemiseks vähimatki põhjust. Muu hulgas tänasin 
riike ja valitsusi meile abikäe ulatamise eest, tänu millele olid avanenud või-
malused ohvitseride ettevalmistamiseks ka välismaal. Pidasin silmas eelkõige 
Soomet ja USA mereväe eestvedamisel korraldatud koolitust, millest osa-
saamiseks ja avanenud võimaluse ärakasutamiseks murdis end konkursist 
läbi Sõjakooli kadett Janek Persidski. 

Mäletan, et istungile järgnenud vaheajal pöördus minu poole meie sekt-
sioonis osalev ja Ukrainat esindav kindralmajor seisukohaga, et kui Eestil 
peaks tekkima soov saata kadette õppima mõnda Ukraina sõjakooli, siis 
sellega küll mingeid raskusi tekkida ei tohiks. Asi on lihtsalt vaja algatada. 
Tänasin kindralit lahke pakkumise eest ja lubasin, et küsimus võetakse kodus 
arutusele. Sama teema tuli muide jutuks ka Poola esindaja insener-polkov-
nik Jan Torchalaga Varssavist. Ka tema arvates ei ole mõne meie kadeti 
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 koolitamine nende võimalusi arvestades eriline probleem. Kõik oleneb 
sellest, kuidas lahendatakse vajalikud organisatsioonilised küsimused. 
Algatus pidi loomulikult tulema meie poolt. Ühel järgmistest vaheaegadest 
tekkis põgus vestlus Ungarit esindava vanemohvitseriga, kelle käest pidasin 
võimalikuks muu hulgas küsida üle kümne aasta tagasi Leningradi sõjaväe-
akadeemias minu taktikalises õppegrupis õppinud Ungari ohvitseride käe-
käigu kohta. Minu lahkumisel Leningradist 1978. aastal olid õppegrupi kolm 
Ungari kuulajat siis juba lõpusirgel. Tollase õppegrupi vanema kapten Zoltan 
Seneši nimi oligi vestluskaaslasele tuttav. Selgus, et viimase karjäär oli olnud 
küllalt edukas ja tegemist oli kõrge ametikoha ja koloneli auastmega. Palusin 
vestluskaaslast kolonel Senešile minu poolt tervitused üle anda, mida lubati 
lahkelt ka teha. 

Aega jätkus samuti linnaga tutvumiseks. Meie saatja näitas majade seintes 
ja tunnelites veel tasandamata kuuliauke, mis rääkisid mitte väga ammu aset 
leidnud sündmustest. Korraldatud oli Rumeenia ajaloo- ja relvamuuseumi 
külastamine. Kasutades võimalust saada taas kokku Läti ja Leedu kolleegi-
dega, kutsusime nad juba esimesel õhtul külla ja nemad võõrustasid järg-
misel meid. Oli hea võimalus saada ülevaade kolmes Balti riigis senitehtust 
ohvitseride ettevalmistamisel, samuti sai kohtumisel osalenud Moldova ja 
Poola kolleegidega palju küsimusi selgemaks räägitud. Huvitav oli kuulata 
Moldova polkovnikult otseallikast sündmustest Dnestri ääres.

Ühest õhtusöögi ajal väljakujunenud olukorrast ei tahaks siinkohal mööda 
minna. Söögisaali ühisele õhtusöögile tulles äratas tähelepanu asjaolu, et 
seminaril osalevate SRÜ riikide esindajad olid kogunenud kokkulükatud 
laudade ümber ja ilmselt tähistasid midagi pidulikku. Selgus, et Vene Föde-
ratsiooni esindaval kindralmajoril oli juubel. Saali ühes osas oli seega tekki-
nud kaks eraldi seltskonda: baltlased ja üsna suur SRÜ laudkond. Teisel-
pool vahekäiku istuvad Ungari, Poola ja veel mõne riigi esindajad, kes meie 
 viimaste aastate poliitilisi suursündmusi ilmselt hästi teadsid, jälgisid huviga, 
kuidas asjad arenevad ning kas tekkinud ja selgelt nähtav veelahe selles oma-
pärases olukorras jääb demonstratiivselt püsima või laheneb kuidagi teisiti. 
Arutasime ootamatult tekkinud situatsiooni ka ise. Kas rõhutada oma poliiti-
list kindlameelsust ja jääda teise seltskonna suhtes ükskõikseks või püüda 
siiski esineda härrasmeestena ning õnnitleda juubilari ka meie esinduste 
nimel. Me ei teadnud hetkel ka seda, kas laudkond koosnes kutsututest või 
oli tegemist lihtsalt viisakate õnnitlejatega. Kunagi, ja mitte väga ammu, 
tuli kanda ikkagi samasugust vormi. Otsustasime, et oleks kohane õnnitleda 
juubi lari ka meie laudkonna poolt ja lahendada see küsimus kombekohasel 
viisil. Kas peaks ka midagi kinkima? Keegi Läti kolleegidest teatas, et tal 
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on kaasas kenas pakendis Riia palsam ja see peaks sobima küll. Peagi oli 
ka kingitus kohal. Tegime kolonel Karlis Kreslinšile kui meist kõige vane-
male ettepaneku lausuda õnnesoov ja viisime oma etteaste täide. Juubilar oli 
sellest väga liigutatud ja kohe hakati meile ka laua taga ruumi tegema. Vaban-
dasime, et ei saa pakutud lahkust kasutada, kuna meie toit on just lauale 
toodud ja kaaslased ootavad. Vahuveini pokaalist polnud siiski sünnis keel-
duda. Tundus, et toimuvat jälginud Ungari ja Poola ohvitserid pidasid meie 
sammu korrektseks. Olime ka ise rahul – see polnud aeg ega koht põhimõtete 
ja erimeelsuste, seda enam rafi neeritud kannapöörete demonstreerimiseks. 
Bukaresti tuldi ju ikkagi selleks, et teha koostööd.

Lugesime toimunud seminari kordaläinuks ja kasulikuks. Võrreldes üritust 
kuu aega varem Lõuna-Saksamaa Alpilinnas Garmisch- Partenkirchenis 
toimunud militaarõigusteaduse konverentsiga, milles osalesid akadeemia 
delegat siooni liikmetena Tõnu Toomepuu ja Sõjakooli kadett Ahto Hunt, võis 
täheldada, et õige mitmed arutletavad teemad langesid kokku, eriti sõjaväe 
juhtkonna koolitamise ja tsiviilkontrolli kindlustamise osas demokraatlikus 
ühiskonnas. Arvestades nendele küsimustele üha suurema tähelepanu osuta-
mist, võis teha kindla järelduse, et ühiskonna ja militaarstruktuuride vahe-
lised suhted ja nende demokraatlik areng oli lõppeva sajandi viimase aasta-
kümne üks olulisemaid probleeme. 

Sõjakooli õppejõudude töös olid 1993. aasta viimased kuud eriti töö-
rohked. Koostada tuli järgmiste aastate õppekavad, aega nõudis kadettide 
kursusetööde juhendamine, õppematerjalide koostamine, raskusi tekitas 
õppetöö koormuse suurenemine jpm. Õppeprotsessis osales nüüd juba kaks 
kursust, õpejõudude arv oli aga jäänud samaks. Mis puutub töökoormuse 
suurenemisse, siis polnud selle põhjusi loomulikult vaja kaugelt otsida. Iga 
järgnev õppus vajas uut abimaterjali ja õppevahendeid, millede koostamine 
ja näitlik vormistamine oli küllaltki aeganõudev. Meie laborandil Hille Joal ja 
joonestajal Merike Laasil olid käed tööd täis, lisaks õppejõudude sagedased 
meeldetuletused ühe või teise materjali valmimistähtaja kohta. Ahto Peetsil 
lisandus koormus kaitseväe õppekursuse suurtükiväe õppegrupi ettevalmista-
mise tõttu, milleks tuli valmistada spetsiaalne maastikumakett, välja töötada 
õppe- ja metoodilised materjalid ning korraldada ettevalmistavad teoreetili-
sed õppused. Õppeülesanded ja praktilised küsimused tuli kooskõlastada pea-
staabi suurtükiväe ülema Kuido-Uno Tiidolepaga, kelle õlule jäi väli õppuste 
korraldamine. Koostöö nende vahel sujus, sest olid nad ju kaasteenijad veel 
sõjakooli päevilt. Ahto Peetsi võimekuses oma erialal polnud vähimatki 
kahtlust, sest teadsin teda koosteenitud aastate järgi kui tolle aja diviisi üht 
parimat suurtükiväelast. Meeste koostöö viis mõni aeg hiljem mõttele asuda 
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lähitulevikus suurtükiväeõpiku koostamisele, mille väljaandmise võiks enda 
õlule võtta akadeemia kirjastus. Idee oli hea, nõudis aga esialgu veel aega, 
põhjalikku läbimõtlemist ja kavandamist.11 Seni tuli töö õppegrupiga lõpuni 
viia. Männiku polügoonil kolmel õppusel toimunud lahinglaskmiste tule-
mused näitasid, et seatud eesmärgid olid saavutatud ja küllaltki edukalt. 

Suure töö uute NATO tipptehniliste relvade kohta teadmiste ja praktiliste 
kasutamisoskuste andmisel tegi suhteliselt lühikese ajaga ära Jaak Haud. 
Tema näitlikud materjalid võimaldasid detailselt ja arusaadavalt esile tuua 
uue nüüdisaegse relva kui keerulise tehnilis-elektroonilise süsteemi toimi-
mise, tagades seega teadmiste kindluse ja sügavuse. Haud koostas laske-
eeskirju ja juhendeid käsitulirelvade laskeharjutusteks ja osales ka vahetult 
harjutuste korraldamises akadeemias. Koos Endel Kirsimäega püüdsime anda 
kadettidele praktikat lahingupaaridena tegutsemisel laskeharjutustel. Sõdurite 
lahingupaaridena tegutsemise idee võtsime üle soomlastelt, pidades vastavaid 
oskusi ja kogemusi  otstarbekaiks ning lahinguülesande täitmisel otseselt 
vajalikeks. Mõistagi ei tähendanud see allüksuse koosseisus üksik sõdurina 
tegutsemise oskuste alahindamist. Siinkohal ei saa tunnustava sõnaga 
märki mata jätta õppekompanii kadettide kasvavat initsiatiivi Sõjakoolis ja 
aka deemias korraldatavate ürituste ning sõjalises valdkonnas ettevõetud 
uurimus like algatuste puhul. Aktiivse eestvedajana tegutses kompaniiülem, 
1994. aasta veebruaris leitnandiks ülendatud Boris Püssa. Mitmete algatuste 
või neis osalemisega paistsid silma teise kursuse kadetid A. Hunt, R. Pärtel, 
V-V. Palm, K. Aavik, A. Toom, M. Herem, M. Plakk jt. Üha kindlamalt hak-
kasid aktiivsust üles näitama õppekompanii esmakursuslased, nende hulgas 
ka juba sõjaväeliselt korraldatud eluga hästi harjunud naiskadetid. 

Õppekavade koostamisel järgmisteks kursusteks püüdsime võimalust 
mööda arvestada mõningaid kasutada olevaid USA ja Kanada militaar-
õppeasutuste planeerimismaterjale ning püüdsime üht-teist kasulikku üle võtta 
naabrite juures nähtust. Peale selle tõi akadeemia kantsler Feliks  Angelstok 
1994. aasta veebruaris visiidilt Norrasse kaasa sealse Oslo ääre linnas Linde-
rufi s asuva õppeasutuse Norwegian Military Academy- Krigsskolen põhja-
likud andmed kogu stuudiumi programmi õppeainete ja nende õppekavadesse 
jaotamise kohta. Paraku polnud kogu seda andme kogumit võimalik suurel 
määral kasutusele võtta, sest vajalikud tingimused veel puudusid. Kindlasti 
oli aga võimalik ja vaja teha kasulikke võrdlusi. Meil jäi vajaka üks suur ja 
väga väärtuslik vara – kogemusterohke minevik. Norra Krigsskolenil oli neid 
väärtuslikke aastaid kogunenud juba 243, West Pointil näiteks vaid 30 aastat 

11  Suurtükiväeõpik ilmus 1996. aastal akadeemia kirjastuse väljaantuna.
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vähem. Meil oli seda kogemusi pisut üle aasta, pealegi veel koos teadmisega, 
et järgmise aasta eelarve ei pruugi ilmselt  suureneda. 

Hoolimata meie töös mitmesugustel põhjustel tekkinud hälvetest, olime 
suutnud selle ajaga nii õppida kui ka õpetada. Öelduga seoses meenub üks 
luureteemaline õppus, mille lõppedes oli võimalus kasutada järele jäänud 
aega maastikul tegutsemise oskuste täiustamiseks. Tekkis mõte valida 
varase matel aastatel õppejõu töös läbiproovitud ja samas küllalt lihtne ning 
moondamis nõuetega vahetult seotud tegutsemisviis. Selleks said õpperühma 
kolm jagu ülesande eemalduda eri suundades ning seejärel läheneda vaatlus-
postile kindlaks määratud maastikuribas võimalikult paremini varjatud viisil. 
Paarikümne minuti pärast pidid kõik signaali järgi tõusma kohalt, kuhu keegi 
moondamisnõudeid täites oli jõudnud. Maastikku valitud kohas võis nii-
suguseks tegutsemiseks hinnata keskmiselt soodsaks. Mäletan, et hulk aastaid 
tagasi ületasid Rjazani sõjakoolis kursandid samalaadse ülesande täitmisel 
isegi jõe, kus vesi ulatus vöörihmani. Jälgisime koos abiks võetud kadetiga 
oma vaatluspunktist tähelepanelikult maastikku ja mõnda liikuvat kühmu-
kest, mis vana kulurohuga eriti kokku ei sulanud, arvasime ka märkavat. 
Aga kus on siis ikkagi kogu rühm? Kindlaksmääratud ajal andsime signaali. 
Nüüd oli üllatus tõesti suur. Paljud kadetid olid jõudnud märkamatult palju 
lähemale, kui seda meie terava pilgu all võinuks oodata. Ühe jao kadettidest 
oli osa jõudnud täiesti varjatult lausa paarikümne sammu kaugusele. Nii-
suguse püüdlikkuse eest ei saanud hinnangut andes kiidusõnadega kitsi olla. 
Korraks kätt tasku pistes tundsin sõrmede vahel midagi paberlikult pehmet. 
Selgus, et see oli rahatäht, vist kümnekroonine. Otsus tekkis silmapilkselt 
sealsamas. Surusin selle võitnud jao ülemale pihku ja soovitasin selle ühis-
elamu saunas õlleks muudetud kujul ära tarvitada preemiana tubli tegutse-
mise eest õppustel. Oma kolm lonksu iga mehe peale polnud küll palju, aga 
ärgu pandagu pahaks… Kas toimisin tol hetkel pedagoogiliselt õigesti, on 
küsimuseks jäänud tänapäevani. 

Eksamitel olid meie nõudmised taktikaliste oskuste puhul kindlad – tuli 
osata loogiliselt arutleda lahinguolukorra hindamisel ja argumenteeritud 
otsuse vastuvõtmisel. Lahinguülesande andmine peab iga mehe suust kõlama 
teoreetiliselt nõuetekohaselt ja sõjamehelikult kindlalt. Oli meeldiv kogeda, 
et suurem osa sõjakooli kadettidest sai sellega küllalt hästi hakkama. Püüd-
sime olla nõudlikud nii kursusetööde sisulise kui ka vormilise külje puhul. 
Loomulikult nõudis see tõsist suhtumist juhendajatelt ning tähendas oma-
korda korduvaid kohtumisi kadettidega ja paratamatult küllaltki palju tööd 
paranduste tegemiseks ja esitatud nõuete täitmiseks. Kõik laabus siiski ooda-
tult ja kursusetööde kaitsmine kulges lõppkokkuvõttes edukalt. 
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Korrates eespool rõhutatud mõtet, et meie koolil puudus võrreldes paljude 
teiste õppeasutustega vajalik kogemusterikas minevik, tekkis ühtlasi sügav 
kahjutunne Vabadussõja aastail asutatud Kaitseväe õppeasutuste katkenud 
arengutee pärast. Rahuliku ja eesmärgikindla jätkumise korral võinuks see 
tagada meie riigile hinnatud rahvusliku raudvara – pika ja kogemusterikka 
mineviku, traditsioonide ning arenenud riigikaitselise haridussüsteemi. Nüüd 
oli meie kohus meenutada väärikat eelkäijat ja pidada pühaks oma elu andnud 
noorte meeste mälestust. 1. detsembril austasid sõjakooli kadetid langetatud 
lipu juures leinaseisakuga Tondi sõjakooli 1924. aastal oma kooli kaitstes 
langenud kadette. Need olid Arnold Allebras, Aleksander Tomberg, Alek-
sander Teder ja August Udras. Selle päeva tähistamine kujunes Sõjakooli 
kadettide jaoks edaspidi kindlaks traditsiooniks. 

Pidulikuks sündmuseks kujunes ka Sõjakooli asutamise 75. aastapäeva 
tähistamine 1994. aasta kevadel. Mitmeid asjaolusid arvestades võtsime vastu 
otsuse korraldada pidulik mälestusrivistus mõni päev varem, 30. märtsil. 
Kadettide aktiivsel osavõtul oli kavandatud külaliste vastuvõtmine, mälestus-
tseremoonia akadeemia peahoone lipukojas ja üldine koosviibimine raamatu-
kogu lugemissaalis. Kõik kavandatu korraldus pidulikult ja meeldejäävalt. 
Sõjakooli ülema kõne kadettide rivi ees oli pühendatud meestele, kes  rasketel 
aegadel leidsid tahet ja jõudu riigile ülimalt vajaliku õppeasutuse loomiseks, 
samuti neile, kes kooli seinte vahelt otse rivvi astusid, võttes kohustuse 
teenida isamaad väärikalt, nagu ette nägi sõjavägede ülemjuhataja päeva-
käsu paragrahv 3. Kõnes avaldati austust langenud sõjakooli kasvandikele ja 
rõhutati vajadust nende mälestust läbi aegade kalliks pidada. Kõne lõppedes 
süütas Sõjakooli ülem põlvele laskudes Vabadusvõitleja kuju ees põllukivist 
alusel mälestusküünla. Lipukoja trepi vahemademelt kõlas Kai Rosenrothi 
esituses hingelähedane viiulimeloodia. 

Peastaabi ülem kolonel Ants Laaneots rääkis tublidest Eesti sõjamees-
test, kes paljudes lahingutes ammustest aegadest alates on üles näidanud 
julgust ja vaprust. See on alati olnud relvaga Eesti mehe iseloomukindel 
omadus. Laane ots kutsus Sõjakooli praeguseid kadette üles olema sama 
kindla meelsed nii oma õpinguis kui ka tulevases töös, nagu need mehed, 
kelle mäles tuseks on täna lausutud palju südamest tulnud tänusõnu. Tervi-
tustega esinesid akadeemiat ja sõjakooli külastanud Tondi sõjakooli vete-
ranid, 1933. aastal kooli lõpetanud Raimond Isok ja Rudolf Bruus (1937), 
neist viimane vanem ohvitserina endistviisi rivis. Külalistena olid saabunud 
Jaan Juuriksoo (1936), Aare Kull (1937), Karl Raikna (1937), Erik Saabjärv 
(1938), Evald Müür (1939), Erich Vilu (1940), kapten Leo Reinsalu ja major 
Robert Telliskivi (mõlemad 1939). Soome Vabariigi nimel andis tervitused 
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edasi  sõjaväeatašee Yrjö Honkonen. Kadettide esindajana võttis sõna Aivar 
Toom. Pisut hiljem oli võimalik päevakohaste soovide ja mõtete väljaütlemist 
jätkata. Seda tegid rektor Eduard Raska, professor Ants Kõverjalg ja EOL 
juhatuse aseesimees Robert Sinimägi. Kahju, et kohe pärast esinemist pidi 
lahkuma noor viiuli mängija Kai Rosenroth. Tema esinemine üritusel sai teoks 
tänu eelmisel päeval saadud kontaktidele Estonia teatri direktsiooniga. Kuna 
muusikalise etteastega seotud küsimus oli sattunud juba hilinemise ohtu, tuli 
helistada otse Estonia direktorile, mis tundus tekkinud olukorras olevat kõige 
otsesem samm. Pärast mõningaid katseid sain ühenduse Arne Mikuga, kelle 
juurde tol päeval viisid ilmselt kõik teed. Mikk kuulas mu tähelepanelikult 
ära ja palus helistada poole tunni pärast. Uuesti helistades sain teada, et noor 
naisviiuldaja sõidab bussiga kohale, hoolitsegu me ise selle eest, et ta ikka 
õigesse kohta sattuks. Tänasin südamest oma abistajat ja andsin korralduse, et 
oldaks valmis bussist viiulikastiga noor daam avasüli vastu võtma ja õigeks 
ajaks akadeemiasse toimetama. Kes selle ülesande sai on kahjuks ununenud, 
kuid täidetud oli see täpselt. 

Pidulikule sündmusele eelnenud päeval toimus Sõjakooli õppejõudude 
ja kadettide esindajate visiit ASi ARS tekstiiliateljeesse, kus oli valmimas 
sõjakooli lipp. Graafi k Günther Reindorffi   kavandatud lipp läks sõjakeeri-
ses kaduma ja uus kavand tuli valmistada arhiivis säilinud materjalide järgi. 
Suure töö selle heaks tegid Sõjakooli kadetid. Tänasime meie häid kulla-
ketrajaid ning soovisime, et meistrite soojade sõrmede võlujõud jääks lipu-
kangasse püsima ja aitaks seda alati puhtana hoida. Lubasime, et teeme kõik 
selleks, et lippu ei saaks kunagi haarata vaenulikud käed. Kadettide esin-
daja Ahto Hunt kinkis ateljee juhatajale Tiina Kriisale lilli. Ateljee meistrid 
tänasid külalisi liigutatult heade sõnade eest. Tiina Kriisa lubas, et meistrid 
teevad kõik selleks, et lipp valmiks tema kandjate väärilisena. 

Äsja toimunud pidulikud sündmused ja eriti muljed veteranide, reibaste 
vanahärrade juba teistkordsest külastusest ning nende osavõtlikust suhtumi-
sest meil toimuvasse tekitasid mõtte: kas ei peaks akadeemias olema ja tegut-
sema veteranidest eelkäijaid koondav ning nende huvialast tegevust soodus-
tav keskus, mis võiks kanda nime, näiteks veteranide nõukoda või midagi 
sellele lähedast. See võiks olla koht kogutud ajalooliste materjalide ja erialase 
kirjandusega ning võimalusega korraldada kohtumisi, heietada mälestusi ja 
neid kirja panna. Loomulikult peaksid siis olema esialgu kas või minimaalselt 
sisustatud ruumid, mille leidmine ei tohiks akadeemias raske olla. Aprilli 
alguses astusin nende mõtetega pedagoogika ja teadustöö  metoodika õppe-
tooli juhataja professor Ants Kõverjala kabinetti ja ütlesin hingel  kipitava ka 
välja. Ants Kõverjalg, kes ka ise kandis tunnustatud  veterani austavat tiitlit, 
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oli mõttega päri ja leidis, et tuleks kohe tegutsema asuda. 28. mail toimus tema  
eestvedamisel esimene kohtumine Eesti Vabadusvõitlejate Liidu  Tallinna 
ühenduse esindajatega. Akadeemia juhtkonna tasemel kulge nud vestluse 
käigus arutati veteranidega koostööks vajalikke tingimusi, eelkõige ruumide 
leidmist, kus oleks võimalik hoida arhiivi, kirjandust jm materjale. Mitmete 
tegevust takistavate asjaolude tõttu oli võimalik tööd alustada alles järgmise 
aasta kevadel. Siis juba vabadusvõitlejate ühenduse initsiatiivil nimetuse all 
„Arhiiv Eesti sõjamehed Teises maailmasõjas“. Täna tuleb paraku tõdeda, et 
eemaloleku tõttu kadus arhiiviga tihedam kokkupuude ja sellega seoses on 
jäänud kesiseks ka andmed ühenduse edasise käekäigu kohta.

Sündmused akadeemias olid vahepeal jätkunud omasoodu. 14. veeb ruaril 
1994 oli Tallinna linnakohus tunnistanud õigustühiseks Eesti Vabariigi Valit-
suse korralduse Eduard Raska vabastamise kohta rektori ametikohalt seoses 
süütõendite puudumisega. Kaks nädalat hiljem tuli erakorraliselt kokku aka-
deemia nõukogu, et arutada tekkinud olukorda. Nõukogu pöördus Eduard 
Raska poole ettepanekuga jätkata rektori ametikohal, millele viimane andis ka 
oma nõusoleku. Akadeemia õigusliku staatuse jätkuvas arutelus leiti, et ots-
tarbekohane oleks loobuda sisuliste muudatuste tegemisest akadeemia põhi-
kirjas enne kõrgkooliseaduse ning teadus- ja arendustegevuse seaduse vastu-
võtmist. Otsustati ka erakorraliselt pöörduda halduskogu poole ette panekuga 
saavutada viimase kaasabil akadeemia lisafi nantseerimine 1994. aasta lisa-
eelarvest, sest fi nantsolukord oli ja ähvardas jääda uue vastuvõtu eel äärmi-
selt pingeliseks. Oluliseks sammuks oli nõukogu taotlus saada akadeemia 
meditsiinikeskusele juriidilise isiku õigused, mis võimaldanuks oluliselt 
kokku hoida raha sisseastujate tervisliku seisundi kontrollimisel. Veel samal 
päeval tuli kokku ka halduskogu. Viimase tööstiilile omaselt ei langetatud 
mingeid konkreetseid otsuseid. Anti soovitus kooskõlastada lõplikult Eesti 
Kaitseväe Peastaabiga Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste  küsimused. 

Üheks küllaltki tõsiseks ja Sõjakooli kadettide hulgas ärevust tekitanud 
küsimuseks oli juba mõnda aega süvenenud veendumus, et nad on ilma 
jäänud kaitseväe juhataja tähelepanust teenistusalase tuleviku väljavaadete 
selgitamises, mille tõttu kadetid tundsid end olevat isoleeritud kaitseväest 
kui ühtsest tervikust. Niisugune arusaam hakkas mingil hetkel välja kuju-
nema ka Sõjakooli õppejõudude hulgas, ehkki seda oli mõningal määral 
tunda ka juba varem seoses teise ministeeriumi valitsemisalasse kuulumise 
tõttu. Oli märgata, et sel ajal kui väljaõppekeskuse õppuritel oli mitmeid 
kohtumisi Aleksander Einselniga, ei toimunud neid minu mäletamist mööda 
sõjakooli kadettidega 1993. aasta kevadest kordagi. Sõjakooli kadettidele 
olnuks kohtu mine kaitseväe juhatajaga kahtlemata eneseväärikust, jõudu ja 
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 meelekindlust andvaks sündmuseks. Kohtumine eelmisel kevadel fi lmiklipi 
tegemise eesmärgil jäi minu akadeemias olemise ajal kahjuks viimaseks. 
 Põhjuseks võis olla asjaolu, et kadetid ei tahtnud leppida levima hakanud 
kuuldustega stuudiumi lühendamise kohta ühe aasta võrra, mis oleks loomu-
likult seadnud ohtu akadeemilise haridustee lõpetamise. Niisuguse seisu-
koha jõudmisel meie kõrvu tuli midagi ette võtta. Kohtusin selles küsimuses 
kindral  Einselniga ja selgitasin, et kadettide heausksetele lootustele haridus-
küsimustes kriipsu peale tõmmata oleks lubamatu. Kadetid asusid kolledžisse 
õppima teist sugustel tingimustel ja neil on õigus samadel alustel ka jätkata. 
Einseln suhtus nimetatud küsimusse siiski mõistvalt ja tekkinud pinged aega-
mööda maandusid. Teatav eraldatuse tunne jäi kadettidel siiski veel mõneks 
ajaks püsima. Võib vaid oletada, kas peale eespoolmainitud küsimuse võis 
olla veel teisi põhjusi. Tuleb tunnistada, et olin ilmselt ka ise siin liialt tagasi-
hoidlik – kaitseväe juhatajale tulnuks vastav ettepanek koos vajalike selgi-
tustega esitada juba varem. Vahetult enne akadeemiast lahkumist selgitasin 
olukorda viimasel kohtumisel kolonel Arvo Sirelile, kes lubas esimesel 
võima lusel kadettidega kohtuda. Oma lootustandva arvamuse muret teki-
tanud küsimuse lahendamise kohta edaspidi tegime teatavaks ka  kadettidele. 

1994. aasta kevad tõi mitmeid uusi, rohkesti peamurdmist tekitavaid 
probleeme. Esile tõusid akadeemia kadettide suvise sõjalise õppelaagri küsi-
mused, mida polnud varem mitmete oluliste asjaolude tõttu polnud võimalik 
lahendada. Sõjakooli kadettidega erilisi probleeme ei kerkinud. Kaitseväe 
üksuste ülemad olid heameelega valmis endale abilisi võtma ja Peastaabil 
jäi üle vaid pataljonidest saabunud esildised rahuldada, mis meie nime-
kirjade alusel said ka täidetud. Hoopiski keerulisemaks muutus küsimus 
teiste  kolledžite  kadettide õppelaagri korraldamise osas. Alguses tekkis idee 
 korraldada väliõpe oma jõududega, valides selleks ka eraldi õppelaagri koha. 
Mõlemad lahendused kaotasid aga peagi oma näilise otstarbekuse, kui kõne 
alla tulid kõik nõuded, ülesanded ja kohustused, mis välitingimustes tulnuk-
sid täita kogu tegevuskompleksi tagamiseks. Esimese õppelaagri variandina 
tuli kõne alla endine õppekeskus Nursi lähedal, mille nõukogude sõjaväeosa 
oli üle andnud enam-vähem rahuldavas seisukorras. Laagrikoha ülevaata-
misel tekkis aga määrustikulise olme korraldamise, toitlustamise ja muude 
vajadustega sedavõrd palju probleeme, millede lahendamiseks puudusid nii 
sõjakoolil kui ka akadeemial vajalikud materiaalsed ja tehnilised võima lused. 
Maastik laagri lähedal oli taktikaõppeks ebasobiv, laskeharjutusi tulnuks 
samuti korraldada kusagil mujal, transpordivahendid selleks aga puudusid. 
Tulnuks ka saavutada kokkulepe Kaitseliiduga, kelle valve all keskus selle 
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ülevõtmisest peale asus. Saabusime õppejõududega uurimiskäigult tagasi 
järeldusega, et õppelaagri küsimus tuleks lahendada muid võimalusi otsides. 

Peastaabi abiga õnnestus lahendus ka leida. Selle võtmeks sai Kuper-
janovi üksik-jalaväepataljon, mille õppekeskus Võru lähedal oli selleks ajaks 
suures osas väljaehitatud ja võimaldas majutada ning toidule võtta ka aka-
deemia kadetid. Pataljoniülem kapten Aarne Ermust tundsin juba varasemast 
ajast. Kadettide õpperühmad oli niisuguse lahenduse korral otstarbekohane 
paigutada pataljoni kompaniide juurde eraldi täies koosseisus, mis võimal-
danuks organiseeritumalt teha õppusi meie õppekava järgi. Laagrile vahetuilt 
eelnenud nõupidamisel Kuperjanovi ÜJP juhtkonnaga said vajalikud küsi-
mused kooskõlastatud. 

Peatumata suvise õppelaagri elule omastel rutiinsetel üksikasjadel ja 
olukordadel, võib kokkuvõtliku hinnangu järgi esimene veel kogemusteta 
õppepraktika lugeda valdavas osas kordaläinuks. Kadetid said teadmisi ja 
praktilisi kogemusi taktikaülesannete lahendamisel, allüksuse relvadest 
laskmisel päeval ja öösel ning topograafi a-, pioneeri- ja sidealastel õppustel. 
Pidev sõltuvus baasüksusest mõjutas sageli ka meie õppuste planeerimise 
korda, mida tuli tihtipeale muuta või täpsustada. Kahtlemata avaldas õppe-
koormusele ja selle  efektiivsusele mõju õppejõudude vähesus. Viimasega 
seoses jäid mõneti lünklikuks sissitaktika küsimused, milliseid sai harjutada 
vaid ühel ööpäevasel õppusel, mis polnud loomulikult eesmärgi saavutami-
seks piisav. Pataljoni ohvitseride abi oli võimalik kasutada peamiselt side- ja 
pioneeriõppustel, mis aga nii mõnigi kord kujutas endast kaitserajatiste ehita-
mist, millega seotud tööd olid õppekeskuse territooriumil veel pooleli. Võib 
mõista, et niisugused plaanivälised ülesanded, kuigi kahtlemata vajalikud, 
ei pruukinud kadettidele eriti meeldida ja tekitasid rahuolematust. Polnud 
välistatud üksikud konfl iktid, mis leidsid ka aset mõnede kadettide ja kompa-
niide jaoülemate ning isegi rühmaülemate vahel. Esines ka karistusi, mille 
puhul tõe jaluleseadmine nõudis põhjaliku juurdlust. Paar tõsist distsipliini-
rikkumist esines ka sõjakooli kadettide hulgas. 

Küsimusi, mida tulnuks õppelaagri korraldamisel edaspidi kindlasti 
arvestada, kogunes omajagu ja nende kohta ütles pärast akadeemiasse 
tagasi pöördumist oma arvamuse välja ka Edustuse esimees Tarmo  Stokkeby. 
Selgeks sai, et kõik ilmnenud puudused õppelaagri ajal on edaspidi kõrval-
datavad, nõuavad aga paljudes küsimustes tõsist analüüsi ja tihedamat väe-
üksustega kooskõlastamist. Oli aga arusaadav, et kõike teenistuse igapäeva-
elus laudlibedaks lihvida pole võimalik – teenistusraskused on alati olnud 
ja saavad olema ka edaspidi. Veel enne õppelaagri algust, 1994. aasta suvel, 
hakkasid kuhjuma asjaolud, mis sundisid vastu võtma uusi otsuseid isiklikus 
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elus. Abikaasa tööülesanded nõudsid püsivat kohalolekut Tartus ja tervislik 
seisukord tuletas end üha sagedamini meelde, nende eiramine edaspidi tuli 
tahes-tahtmata välistada. Muudki asjaolud tuletasid meelde, et ükski häda ei 
tule üksi. Tuli langetada ka otsus kaitseväe auastme suhtes, mille andmine 
seisis vaid dokumendi allakirjutamise taga. Auastme andmine tähendanuks 
veel aastaid teenistusülesannete täitmist, mis asjaolusid arvestades hakanuks 
üle jõu käima. Pärast olukorra põhjalikku hindamist tuli paluda vormistatud 
toimik presidendile allakirjutamiseks saadetavate hulgast välja võtta. Samas 
oli ka loomulik, et sõjakooli ülemal täie koosseisuga vormikandjate rivi ees 
ilma paguniteta seista poleks lihtsalt mõeldav. Aeg, kus seda võis teha, oli 
nüüd möödas. Põhjalik arupidamine nii iseenda kui ka oma perega viis kind-
lale järeldusele – töö senisel ametikohal ei saa kauem jätkuda.

Muret tekkis juurde, kui ka Ahto Peets oli sunnitud sama otsuse lange-
tama. Kuidas küll sellise sõnumiga rektori juurde minna, teades kestvat ja 
üha suurenevat Sõjakooli õppejõudude põuda ning arvestades kolmanda 
kursuse taktikaõppe eriti mahukat õppekava? Aga minna tuli. Rektor ei 
osanud niisugust sõnumit oodata ega lausunud tükk aega sõnagi. Kuid kuna 
see on kindel otsus ja põhjendused veenvad, siis pole midagi parata. Kahju 
küll, aga ka vähemalt hea, et õigel ajal hoiatasite. Kahju oli ka minul, samuti 
Peetsil. Läbisaamine Raskaga, mehega, kes ametkondadega ja ka inim suhetes 
kontaktide ning koostöö võimaluste leidmisel ning hindamisel oli pahatihti 
paindumatu ja seetõttu neis küsimustes ka mõnikord vähem edukas, oli meil 
Peetsiga olnud igati korrektne. Oli piinlik, et tekitasime tühiku niigi  väikeses 
Sõjakooli õppejõudude peres. Lootsime 1994. aasta sügiseks saada noort 
täiendust Soomest saabuvate kadetikooli lõpetanute arvel. Kolm neist aval-
dasid ise soovi sõjakoolis töötada, kuid see lootus täitus vaid osaliselt. Sõja-
kooli ülema kohustused pidi nüüd enda õlule võtma major Haud. 

31. juulil laususime A. Peetsiga hüvastijätusõnad. Tõnu Toomepuu, kes 
meie lahkumisüritust korraldas, tänas tehtu eest ja kinkis mõlemale akadee-
mia tunnusmeene. 

Kolm kohtumist Sõjakooli kadettidega ja kolleegidega seisis siiski veel 
ees. Esimene neist leidis aset Sõjakoolile lipu üleandmise päeval 13. aprillil 
1996 vabariigi presidendi poolt. Lipu võttis vastu major Jaak Haud. Teine 
oodatud kokkusaamine toimus päeval, kui Sõjakooli lõpetanud kadetti-
dele kinnitati mundritele ohvitseripagunid. Soovisin noortele ohvitseridele 
tookord Kalevipoja jõudu ja tahet raskuste ületamisel „..oma kivi heitmisel, 
kaugele, üle seitsme kihelkonna…“. Ka kolmas jällenägemine oli meeldiv, 
sest siis oli võimalus õnnitleda juhendajana magistrikraadi kaitsmise puhul 
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Jaak Haudi. Töö kiidab tegijat. Töö ka ülistab tegijat, seda, kes töö lõpuni 
teeb. Need olid tookord esimesed õnnitlussõnad uurimistöö autorile.

Kirjapandut veelkord lehitsedes tundub, et neid lehekülgi on käsitletud 
lühikese ajalõigu kohta liialt palju. Küllap ongi. Aga paberile juba tee leidnud 
meenutuste mahakriipsutamist ei lubanud siiski üks teine kusagilt loetud 
mõte: nii vähe aega on möödunud ja nii palju on juba suudetud unustada. Nii 
need read siis ka kõik jäid. Nad jäid meenutama ühtlasi ka kurba tõsiasja, et 
paljusid kolleegidest ja kaastöötajatest, lihtsalt hea sõna ja lugupida misega 
neil lehekülgedel nimetatuist ei ole täna enam meie hulgas. Meid eluteel 
saatval karmil paratamatusel, mis sageli ei vaevu lugema ei päevi ega aastaid, 
oli võimalus oma sõna sekka öelda. 

Eesõigus rääkida Sõjakooli edasisest käekäigust, mis Pirita-Kosel jätkus 
veel neli aastat, ei kuulu enam minule. Jääb lisada, et vabariigi valitsuse 
17. märtsi 1998. aasta määrusega nr 52 moodustati Eesti Riigikaitse Aka-
deemia Kaitsekolledži ja Kaitseväe Väljaõppekeskuse baasil Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA). Uus kool kui Kaitseministeeriumi 
valitsemis alasse kuuluv riigikaitseline rakenduskõrgkool alustas tööd 1999. 
aasta sügisel Tartus. See oli vajalik samm uue arengu poole, ajale ja kasvanud 
nõuetele vastav. Seda on tõestanud tänini möödunud aeg.

Tartus, aprill 2011

Sõjateaduste kandidaat ENDEL HIRVLAANE, Eesti Sisekaitse Akadeemia 
Kaitsekolledži ülem aastatel 1992–1994
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Mission Command – A Leadership Style or Something Else?

Aarne Ermus

The main aim of this paper is to initiate deeper discussion within the EDF 
about the nature and essence of mission command. Despite mission command 
not being a new concept for the EDF officers’ corps, and although the neces-
sity of integrating the principles of mission command into the EDF leader-
ship doctrine has been addressed at different command levels over the last 
ten years, there is still too much uncertainty as to how to best approach and 
describe this phenomenon.

Based on the analysis of various scientific studies and examinations 
 doctrines where mission command has been implemented, the author would 
argue that mission command should be understood as a command  philosophy 
or a basic principle of a command philosophy. Shared understanding, trust, 
freedom of actions and decentralization are the main cornerstones of this phi-
losophy.

The implementation of mission command in the EDF cannot be progress 
by simply adopting some of the already existing concepts from other armies. 
The concept must rather be translated, and adapted into the existing cultural 
environment. The implementation of the new philosophy may even require 
changes in the existing command and organizational structure. To effectively 
make such changes, there must be two-sided approach: it must be enforced 
not only from the top-down, but also from the bottom-up. 

Moreover, an extensive analysis of the organizational culture of the EDF 
is also necessary. As every change creates an equal and opposite reaction to 
the change, a proper implementation strategy also becomes necessary.

The Implementation of Mission Command 

Principles in the Baltic Battalion

Argo Sibul, Kersti Kõiv, Eero Aija

The objective of this research is to make proposals for the additional implemen-
tation of mission command principles at the battalion level based on an analy-
sis of the mission command directives implemented by the Baltic Battalion. 

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 3, 2016, pp. 319–326 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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The survey makes use of a combined research strategy wherein the 
methods of data collection are a survey questionnaire and document analysis. 
The documents analyzed were the operational orders of the Baltic Battalion. 
The survey was conducted during the Baltic Battalion’s three military exer-
cises: Gungnir, and Sabre Strike, which were both carried out in the Republic 
of Latvia, and Trident Juncture, which was conducted in the Kingdom of 
Spain from April 2015 to November 2015. It was a longitudinal survey, and 
the principal component method was used for data analysis. In addition to 
the analysis of the principal components, the data from different stages of 
the survey was also compared using a t-test. The purpose of the t-test was to 
determine whether any of the changes were statistically relevant over time 
and to analyze the reasons for the changes as well. Document analysis of 
the Baltic Battalion’s operational orders was used to detect the presence of 
the characteristic components and distinctive features of mission command 
orders. From the results of the research it is evident that the Baltic Battalion 
experienced an overall decline in team trust. This was attributable to the fact 
that during the interim between exercises, some new, and relatively inexperi-
enced soldiers joined the third maneuver company (50.5% of this group had 
held their position for less than three months). The newly arrived group had 
not taken part in the larger, previous exercises with the company and were 
not yet fully assimilated into their new environment. Therefore mutual trust 
between the team members had not developed to its fullest extent.

Comparisons between the first and third exercises of the Baltic Battal-
ion also show that leadership trust declined as well. This was ascribed to 
the arrival of five new section leaders during the second exercise. Three 
of the platoon leaders, a company sergeant major and an officer second in 
command, had just recently joined the third maneuver company. It can be 
concluded that the new leaders had not gained the team’s confidence yet. 

Based on the survey results it is clear that those in the second maneuver 
company who had been deployed together in the first exercise appreciated 
the commander’s risk-taking and innovativeness more than those who had 
not been in the company during the first exercise.

The operational orders of the Baltic Battalion generally conformed to 
the format of mission command orders and no grave shortcomings were 
 discernible.

Considering the results of the present study, the authors would make the 
following proposals.

First, when a new team is formed, or new team members are added, the 
leader should have more influence on the choice of the new members, and 
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if possible ensure that they possess the necessary training. Leadership trust 
increases if these new members have extensive tactical knowledge and the 
skills to implement it. This is further augmented if they make the right deci-
sions and are able to cope with stress during both training and combat.

Second, there is a need to increase the mutual trust between leaders and 
subordinates in the second maneuver company. Trust makes possible the 
exchange of ideas, which is the foundation for innovativeness. In  addition, 
the confidence gained by soldiers during peacetime extends to combat 
 situations and does not change significantly over time.

Third, when allocating command authority to various units, subordinates 
should be given enough freedom of action to fulfill the mission command 
requirements. Mission command doctrine stipulates that the wording of the 
mission of the operational order must be effect based.

Improving Organizational Learning at the 

Estonian National Defence College

Rainek Kuura, Reelika Suviste, Svetlana Ganina

A. A. Svechin1  has stated that strategy is the art of combining preparations 
for war with grouping operations in order to achieve a goal determined by 
the war. Therefore, organizational learning is essential for armies in today´s 
volatile, uncertain, complex and ambiguous environment. Furthermore, it is 
also extremely necessary if they hope to meet the requirements of future 
wars or armed conflicts. Therefore, organizational learning can be seen as a 
critical component in preparing for the next war, rather than for the previous 
one. According to Peter Senge2, the founder of the learning organization (LO) 
theory, in a LO people continually broaden their knowledge and skills in 
order to achieve the desired results. A LO integrates its people, processes and 
structures3. Thus, learning should be seen as a vital part of all army structures 
and processes, despite the fact that it is a personal and individual process. 

1  Свечин, А. А. 2003. Стратегия. Москва/Санкт-Петербург: Кучково поле.
2  Senge, P. M. 2006. The fifth discipline: the art and practice of learning organization. 
London: Random House Business.
3  Marsick, V. J.; Watkins, K. E. 2003. Demonstrating the Value of an Organization ś 
Learning Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire. – Advances 
in Developing Human Resources. 2003, Vol 5, (2), pp. 132–151. 
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Since little attention has been devoted to the application of LO ideas and 
practices in the Estonian Defense Forces (EDF), the current study seeks to 
provide some suggestions for the Estonian National Defense College (ENDC) 
about developing its organizational learning capabilities. To reach this goal, 
the following research questions needed to be answered: 
1. What are the weaknesses of organizational learning at the ENDC? 
2. What are the strengths of organizational learning at the ENDC? 
3. How can organizational learning at the ENDC be improved? 

After an extensive examination of the theoretical literature and multiple 
studies, the Army Learning Organization Questionnaire (ALOQ), was deter-
mined to be most suitable instrument for the study. The ALOQ was devel-
oped by the Australian Defense Science and Technology Organization from 
the highly regarded integrated learning organization model of Watkins and 
Marsick. It is comprised of eleven interrelated dimensions wherein learning 
occurs at similarly interrelated learning levels. These levels include: the indi-
vidual, the team, the organizational and the global level. The questionnaire 
was translated and adapted from English into Estonian. On a six-point Likert 
scale the ratings from 245 respondents exceeded 3.0 for all of the dimen-
sions. This shows that the ENDC follows rather robust learning organization 
practices and the results are similar to those of other government organiza-
tions from previous studies4. However, it must be kept in mind that these 
higher scores for LO dimensions were obtained from the first and second-
year cadets and students who have less knowledge of and, less experience 
with the ENDC and EDF organizational culture. 

Since the dimension that measures the encouragement of people towards a 
collaborative vision had the lowest scores, this area was identified as the main 
weakness towards developing a learning culture in the ENDC. In addition, 
the results presented differences in assessments between superiors and sub-
ordinates about the feedback to and from superiors. The dimension of strate-
gic leadership had the highest scores and was identified as the main strength 
in developing learning culture at the ENDC. The results also revealed that 
highly educated and more experienced respondents tended to be more criti-
cal. This can actually be used as a strength to improve organizational learn-
ing. However, lack of feedback from superiors, and the opportunity to ask 

4  Watkins, K. E.; Dirani, K. M. 2013. A Meta-Analysis of the Dimensions of a Learning 
Organization Questionnaire: Looking Across Cultures, Ranks, and Industries. – Advances 
in Developing Human Resources, 15(2), pp. 148–162 (153).
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“why” questions from them, were nevertheless mentioned by subordinates, 
and should also be taken into consideration. 

In conclusion, the results present some valuable guidance for further 
developing organizational learning at the ENDC. The study suggests that 
leaders at all levels of the ENDC and EDF are attempting to foster personal 
mastery and direct the development of mental models, which is, according 
to the EDF’s protocols, one of the main tasks of the EDF during  peacetime. 
This is to ensure readiness for military action in order to defend Estonia.

How do Estonian Veterans Cope with the Labor Market

Andres Siplane

The transition to civilian life for military personnel has been a widely 
 discussed topic in Estonia, and in many other countries. In 2012 the Estonian 
Government approved the Policy Regarding Veterans of the Defence Forces 
and the Defence League, and instituted vocational and employment services 
for Estonian veterans. 

This study seeks to find answers to the question: how well are Estonian 
veterans able to cope with the labor market after they leave the service? 
Initial findings suggest that Estonian veterans actually fare worse in the labor 
market when compared to other similar groups in the society.

Comparisons of data both from the Unemployment Insurance Fund, the 
Estonian Tax Board, and from several other studies, show that Estonian 
 veterans experience significant hardships in their search for work in the civil-
ian labor market. Nearly 46% of the servicemen leaving the service register 
themselves as unemployed. It has also been found that the employment rate 
for veterans was in fact lower than that was for the control group. 

The article notes that when veterans leave the service they have high 
expectations regarding their future careers. Unfortunately, for many of them, 
they must confront a great deal of adversity when entering the civilian labor 
market.

As a remedy, it is advisable that veterans leaving the service should 
receive better counseling about the realities of the labor market. Veterans 
seeking employment should also make sure that they have the necessary 
skills and qualifications for the jobs they want to have in the civilian labor 
market.
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Manifestations of War Theology in the Middle East: the Case of 

Daesh, a Religious Movement or a Political-Military Organization?

Vladimir Sazonov, Holger Mölder

The 21st century provides multiple examples of violence and intolerance in 
the Middle East, wherein religious extremists use “God’s will” to justify 
cynical and cruel actions. Extremist politicians often manipulate faith and 
exploit human passions and desires in the name of God in order to pursue 
their purely secular goals. The Arab Spring was the outcome of large-scale 
social processes in many Arab countries, and has led to an unexpected ideo-
logical shift. We are now facing a phenomenon that can be best be described 
as politicized Islam; as a result religion and politics have been merged into 
a populist worldview. The elections after the Arab Spring did not replace 
the ruling secular authoritarian regimes with Western-type democracies as 
expected, but rather brought to power Islamist forces in Tunisia, Egypt and 
Libya. Only Tunisia has managed to achieve sustainable democracy. There 
are currently civil wars underway in Syria, Iraq, Libya and Yemen. The phe-
nomenon of Daesh, which declared a worldwide Islamic Caliphate in 2014, 
grew out of the civil wars in Syria and Iraq, and then later extended its activi-
ties to other regions of the Middle East, Central Asia and North Africa. Daesh 
has proclaimed itself the successor of the Caliphate that was created by the 
Prophet Muhammad in 632.

The powerful image of the Islamic warrior that often appeared in the 
media discourses in connection with the phenomenon of al Qaeda and its 
former iconified leader Osama bin Laden has recently been replaced by 
Daesh, which can be considered to be one of the most conspicuous manifes-
tations of contemporary theology in war. This has its roots in the earliest of 
human civilizations. Already the Ancient world contemplated just and unjust 
wars, and frequently drew upon theological concepts to depict war as a means 
of satisfying the will of God(s). Early texts from 2500–2400 BC dealing with 
the theological motifs of war, were derived from the ancient Sumerian. Later, 
the kings of Assyria repeatedly mentioned and highlighted the will of God in 
connection with their military campaigns, conquests and violence. A tradi-
tion of holy and religious wars in the Middle East developed rapidly after the 
triumph of Islam. After the Caliphate was established and there was a period 
of Arab conquest and Islamization. This was, when the concept of Jihad first 
began appearing in war theology. Most Islamic scholars agree that the Islamic 
Jihad is a collective obligation and is a necessary concept to disseminate the 
Islamic faith and expand the universal Islamic state. 
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The Turkish sultan Selim I justified the war against his main opponent, the 
Shah of Iran, by proclaiming the slogan “True Islam against Shiite heretics”. 
Five centuries later, at the beginning of the 21st century, Daesh has revived 
similar slogans in their attempt to spread religious radicalism throughout the 
region. The ideological base of Daesh is undoubtedly a Jihadist one and as 
such is built on the violent exploitation of Salafist tenets and the strict inter-
pretation of Islamic law, which is manifest in Sharia. The ideologues of the 
Islamic State seek to govern every aspect of their follower’s life and base 
their actions on dogmas of the Koran and hadiths that are shaped according 
to their understanding. What do they seek to gain? Basically the same that 
is sought by all Islamist fundamentalists – a way of life based on the Koran 
and the Sharia law, which are skilfully used to advance violent and radical 
interpretations of Islamic holy texts.

Memories from the Annals of an Estonian National 

Defence Education Institution (1992–1994)

Endel Hirvlaane

The year 2017 will witness the 25th anniversary of the Estonian Academy of 
Security Sciences. Along with other specialties, the doors of the Academy 
were re-opened for young men and women to give them an opportunity to 
study in the field of military sciences. The possibility of commencing mil-
itary higher education studies in the newly independent Estonian Repub-
lic was a profound experience. Many of the young people who began their 
studies during that time have become senior officers in the top leadership 
echelons of the Estonian Defence Forces. The founder and the first com-
manding officer of the Defence College at the Estonian Academy of Security 
Sciences Dr. Endel Hirvlaane has written down his memories of the early 
years of the school, including its challenges, joys and sorrows. Owing to his 
remarkable management and teaching experiences, the military researcher 
Hirvlaane was assigned the task of initiating the administrative and practi-
cal work for the Defence College, and entrusted with finding the first aca-
demic teaching staff, preparing the curricula, translating and composing the 
teaching materials, ensuring the organization of study and practice, resolving 
the everyday problems of the cadets and much more. His memories are an 
authentic glimpse into the everyday life of a military educational institution 
in 1992–1994, and help  the reader to better understand how and in what 
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manner the Estonian Defence Forces have developed in over a quarter of a 
century. The article also provides a thorough and a nuanced insight into the 
trends of our national defence at that time, including the military education 
system and the cooperative defence partnerships with foreign countries. The 
detailed and fact-based, but also general description of the college’s early 
years is brought to life through the author’s personal reminiscences and expe-
riences during one of the most exciting and ground-breaking periods in Esto-
nian history as the newly independent country sought to re-establish its own 
officer corps. These memories are undoubtedly a significant contribution to 
a more in-depth history to be written in the future.
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