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SÄILITA HEAD JA AJENDA UUT
Head Sõjateadlase lugejad!
Kust me tuleme? Kuhu me läheme? Kes me oleme? Need eksistentsiaalsed
küsimused on saatnud inimkonda aegade hämarusest saati ja neile on antud
erinevatel aegadel erinevaid, kohati lausa eriskummalisi vastuseid. Neid on
endalt küsinud ka Eesti riik, kelle iseseisvuse ajalugu küündib sajandi taha.
Vastustest koorub meie maa ja rahva poliitiline ning kultuuriline identiteet. Kaitsevägi, kes on oma rahva teenistuses ja ühtlasi läbilõige sellest
rahvast, peab oma identiteedi mõistmiseks ja sõnastamiseks seisma samade
mõttekohtade ees ning neile vastama, lähtudes oma parimast tunnetusest
ja teadmusest. Eelmisel aastal tähistas Kaitsevägi koos meie riigiga oma
100. sünnipäeva, sel aastal möödus sajand eestikeelse ja -meelse ohvitserihariduse sünnist. 3. aprillil 1919 asutati Eesti Vabariigi Sõjakool, et koolitada
ja kasvatada noorele riigile uut sõjaväeliste juhtide põlvkonda. Täna kannab
eestikeelse sõjaväelise kõrg- ja kutsehariduse järjepidevuse lippu Kaitseväe
Akadeemia, mis sai oma uue nime ja struktuuri ametlikult 1. mail 2019.
Põhjapanevad muutused on alati seotud ka eelnimetatud kolme eksistentsiaalse küsimusega. Eesti eelmine president Toomas Hendrik Ilves
sõnastas 2014. aastal mõtte, mis jääb meie maad ja rahvast suunama veel
pikaks ajaks: „Mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi.“ Muutused on tihtipeale valulised, sest meil tuleb vaadata peeglisse ning endalt ausalt küsida:
mis on see, mis on ajaproovile vastu pidanud, tõeliselt väärtuslik ja mida
endaga tulevikku kaasa võtta, ning mis on aegade jooksul kogunenud ballast,
mille võib rahuliku südamega maha panna? Nii jõuame möödapääsmatult
traditsioonide teema juurde.
Traditsioon loob identiteedi ja seob ühte, täidab väärtussüsteemi tähtsa
osana ülesandeid nii ühiskonna, institutsiooni kui ka indiviidi jaoks. Traditsioon kindlustab sotsiaalset korda, pakkudes muutuvas maailmas püsivaid
orientiire. Traditsioon on indiviidile tema tegevust mõtestava ja identiteeti
loova tähendusega, aitab tal ületada ebakindlust kindlakujuliste, sageli
rituaalsete tegevuste kaudu. Traditsioon edendab ühtekuuluvustunnet ja
institutsiooni püsimist. Saksa poeedi ja õpetlase Roswitha Blochi sõnul peaks
traditsioon olema viis, kuidas midagi väärtuslikku alal hoida. Auväärse
minevikuga sõjaväelisel õppeasutusel tuleb tõsiselt rõhku panna oma ajaloolise pärandi kaitsmisele ja säilitamisele. Üks taolisi pärandeid on eestikeelne
sõjaväeline haridus ja sõjanduskultuur. Kaitseväe Akadeemia ülem kolonel
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 12, 2019, pp. 7–8.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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Enno Mõts on sõnastanud tabavalt selle nn võimatu missiooni: „Nii kaua, kui
meil on eestikeelne sõjaharidus, on meil ka vaba Eesti riik.“1
Samas on traditsioonidel – nagu ka igal mündil – teine külg. Need võivad
viia petliku rahuloluni ja pärssida loovat mõtlemist, piirata arenguvõimalusi
ja takistada alternatiivide leidmist, innovatsiooni ja uute lahenduste katsetamist. Sel juhul kannatab ka institutsiooni sobitumine uute, poliitilis-sotsiaalsetest muutustest tingitud oludega. Taolisest olukorrast väljatulekuks on vaja
teaduslikele alustele tuginevat kriitilist reﬂeksiooni selle üle, kust me tuleme
ja mida üleliigset endaga kaasas kanname, kuhu suundume ja mida väärtuslikku kaasa võtame ning kes me oleme ja mis ülesandeid täidame. Vene
ﬁlosoof ja kirjanik Lev Tolstoi on targalt täheldanud: „Tähtis pole mitte koht,
mida omame, vaid suund, kuhu liigume.“
Tulevikku vaatava ja oma traditsioone kujundava Kaitseväe Akadeemia
ning ka Sõjateadlase oluliseks eesmärgiks on eelseisval, 2020. aastal pöörata
senisest rohkem tähelepanu väärtuslike traditsioonide taasavastamisele
ja ehk ka uute loomisele ning nende tutvustamisele ja hoidmisele. Täites
demokraatliku riigi teenistuses vägivallainstrumendi ülesannet, tuleb relvajõududel sageli silmitsi seista eksistentsiaalsete väljakutsetega oma tegevuse
piirialadel ja täita keerulistes otsustusolukordades talle esitatud kõrgeid
professionaalseid ja eetilisi nõudmisi. Selleks et nendele nõudmistele vastata,
on vaja laialdasi teadmisi, mitmekülgseid kogemusi ja kindlaid aateid. Siin
tuleb appi meie Kaitseväe ja sõjaväelise hariduse sajandipikkune ajalugu,
meie ajalooline pärand koos säilitamist väärivate traditsioonide ja sõjaväeliste eeskujudega. Juhtides alluvaid, langetades otsuseid, koolitades ajateenijaid ja õppureid, tegeledes võimearendusega ning üllitades sõjateaduslikke või populaarteaduslikke artikleid, arendatakse Eesti sõjateaduslikku
mõtet, luuakse sõjanduskultuuri uut pärandit ning pannakse tõenäoliselt alus
uutele traditsioonidele.
Saatku meid siis teel uude, 2020. aastasse need kolm eksistentsiaalset
küsimust. Olgu meil tahet ning tarkust otsida neile vastuseid ka Sõjateadlase
lehekülgedelt.
Sisukaid lugemiselamusi ja tarka järelemõtlemist soovides
Andres Saumets
Sõjateadlase peatoimetaja
1

Tartus tähistati eestikeelse ohvitserihariduse sajandat aastapäeva 2019. – Tartu Postimees, 5. aprill.
https://tartu.postimees.ee/6562385/galerii-tartus-tahistati-eestikeelse-ohvitseriharidusesajandat-aastapaeva (20.11.2019).

RITUAALID SÕJAVÄES:
ROLL, KOMISTUSKIVID JA JUHTIMISVASTUTUS
Hubert Annen, Florian Schnugg

ÜLEVAADE. Kui mõelda militaarvaldkonnas rituaalidele, meenuvad kõigepealt
rivistused või tseremooniad, millel on kindlaks määratud, enamasti pidulik kulg ja
mida peetakse avalikult. Need on kui ühtsuse ja jõu väljendus, mis paigutub makrotasandile. Sõjaväelised initsiatsioonirituaalid seevastu paigutuvad mikrotasandile
ega ole alati avalikud. Kui need tagantjärele siiski meedia vaatevälja satuvad,
kõneleb see sellest, et nende algne eesmärk kaitsta identiteeti ja luua turvatunnet on
jäänud täitmata ning inimlikke ja sõjaväelisi väärtusi on kahjustatud.
Seda ohtu silmas pidades käsitletakse artiklis1 termini üldises tähenduses ennekõike sõjaväelisi rituaale mikrotasandil. Tuuakse välja nende üldine roll ning juhitakse tähelepanu võimalikele komistuskividele ja soovimatule arengule nende
täitmisel. Nii esitatakse lähtekohad, mille alusel sõjaväelised juhid saavad varakult
ära tunda delikaatsed aspektid ja soovimatud kõrvalekalded ning peavad juhtimisvastutust2 kandes neid sihikindlalt suunama.
Võtmesõnad: traditsioonid, sõjaväelised initsiatsioonirituaalid, Aschi konformsuse
eksperiment, Milgrami kuulekuse eksperiment, kohalviibijate käitumine, juhtimisvastutus
Keywords: traditions, military initiation rituals, Asch’s conformity experiment,
Milgram’s obedience experiment, bystander effect, leadership responsibilities

1

Artikkel „Rituale im Militär – Funktion, Fallstricke und Führungsverantwortung“ on
ilmunud esimest korda 2018. aastal ajakirjas Military Power Revue der Schweizer Armee,
Nr. 1/2018, hrsg. von Chef der Heere, Bern, S. 56–65. Saksa keelest autorite loal tõlkinud ja
kommenteerinud Andres Saumets.
2
Üldiselt kirjeldab juhtimisvastutus juhi kohustust vastutada oma tegude eest. Vastutus on
seega lahutamatult seotud volitusega määratleda oma tegusid ise, näiteks allkirjaõigusega.
Juhtimine tähendab aga ka vastutuse võtmist võõra tegude eest – ja seda juhtimisvastutusena.
See hõlmab kompetentsi määratleda delegeerimise ehk otsustuskompetentsi ülekandmise ulatust ning kanda vastutust nende inimeste valiku ja kontrolli eest, kellele on midagi delegeeritud. Samuti tähendab juhtimisvastutus operatsionaliseeritud tegevuseesmärkide sõnastamist ja
vajaliku informatsiooni võimaldamist delegeeritud isikutele. Vt Führungsverantwortung. –
Personalwirtschaft.de. HR_Lexikon.
https://www.personalwirtschaft.de/produkte/hr-lexikon/detail/fuehrungsverantwortung.html
(09.09.2019). – Tõlkija kommentaar
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 12, 2019, pp. 9–28.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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1. Definitsioon ja roll
Terminil rituaal3 on tava- ja teaduskeeles üsna erinev tähendus. Rituaale
võib teadusliku pilguga vaadelda sotsiaalselt tunnustatud sümboolsete tegevustena, mida füüsiliselt kohal viibivad toimijad esitavad publiku ees4. Ühtlasi annab see mõista, et niisugused toimingud nagu igapäevane hommikukohv või teatud tervitusviisid ei kuulu tavaliselt rituaalide hulka, kuigi neid
argikeeles sageli nii nimetatakse. Pigem on rituaal jada lihtsustatud või
sümboolseid sotsiaalseid käitumisviise, mis erinevad tavapärastest sellega,
et tõmbavad endale kohalviibijate tähelepanu. Sellele lisandub metafüüsiline
külg, mille abil kujutatakse üleloomuliku või siis kõrgema väe kohalolu. Eriti
nähtav on see religioossetes toimingutes, mis väljendavad Jumala ligiolekut.
Teiste rituaalide, sealhulgas militaarrituaalide puhul avaldub metafüüsiline
külg usus millessegi abstraktsesse ja otsekui kõrgemasse, nagu rahvus, isamaa, vabadus, demokraatia või mõni kindel visioon.5
Sel viisil mõistetuna tajutakse rituaali erilise sündmusena, mis sünnib
kindlas paigas ja/või kindlal ajal, kindlal põhjusel ja/või kindla sõnumiga6.
Tihti on selle ülesanne inimesed ühte liita ja tähistatavasse sündmusesse
pühendada. Nõnda jääb alati püüeldavaks tugevdada sotsiaalset korda7 ning
anda samal ajal inimestele siht selles mitmetahulises ja segadust täis maailmas. Rituaali ikka seesama, mõistetav kulg aitab osalejal elu korrastada ja
emotsioone valitseda, kasvatades ühtlasi turvatunnet8. Rituaalid muudavad
abstraktse tõeliseks ja kogukonnas jagatavaks, kui sümboolselt kujutatakse
moraalseid väärtusi, nagu truudus, usaldusväärsus või vastutus, muutes need
niiviisi nähtavaks ja kogetavaks. Üsna sageli tehakse seda muusika või tantsu
abil, mis vallandab positiivsed tunded, mida hiljem meenutada.
3

Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi on rituaal „mingi usu- või kombetalituse kindlakskujunenud kord, tseremoonia; kombetalitus või nende kogum“. Vt Eesti keele seletav sõnaraamat 2009. Langemets, M.; Tiits, M.; Valdre, T.; Veskis, L.; Viks, Ü.; Voll, P. (toim).
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
https://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=rituaal&F=M (10.10.2019). – Tõlkija kommentaar
4
Dücker, B. 2012. Rituale. – Erwägen – Wissen – Ethik, Nr. 23, Heft 2, S. 165–173.
[Dücker 2012]
5
Vrd Euskirchen, M. 2005. Militärrituale. Analyse und Kritik eines Herrschaftsinstruments.
Köln: Papy-Rossa. [Euskirchen 2005]
Vrd ka Annen, H.; Jufer, H. R. 2005. Vom Sinn und Unsinn von Ritualen. – Allgemeine
Schweizerische Militärzeitschrift, Nr. 10, S. 8–9.
6
Jäggi, C. J. 2009. Sozio-kultureller Code, Rituale und Management. Neue Perspektiven in
interkulturellen Feldern. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
7
Euskirchen 2005.
8
Dücker 2012.
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Pilt 1. Kiri Šveitsi parlamendihoone kuplil: „Üks kõigi eest, kõik ühe eest“. Pildid ja
motod muudavad kõrgema idee nähtavaks ja kogetavaks (mobility.ch).

Pilt 2. Jäähokimeeskond mängu eel: rituaali käigus demonstreeritakse oma ühtsust ja
ühtlasi kasvatatakse seda (swissinfo.ch).
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Neid aspekte illustreerib hästi meeskonnasport. Küllalt tuntud on näide
jäähokimeeskonnast, kes koguneb enne mängu algust oma värava ette kindlat rituaali täitma. Selle taga peitub kavatsus demonstreerida oma ühtsust
ja ühtlasi tunda seda ise. Iga mängija peab sel hetkel teadvustama, et on
jätnud oma ego riietusruumi ja peab andma end nüüd täielikult meeskonna
teenistusse. Kõigi ühistegevus annab edasi sõnumi, et meeskonnakaaslased
mõtlevad ja tunnevad ühtmoodi. Aga mitte üksnes see ei anna enne algusvilet julgust mänguks, mis võib lõputu treenimise ja parima ettevalmistuse
kiuste võtta ometi ettearvamatu pöörde. Üksnes rituaali sissetöötatud kulg
annab vajaliku kontrollitunde ja aitab täita eelseisvat ülesannet vankumatu
kindlusega.

Pilt 3. Rituaalid ja nende sümboolne mõju: sümbolid loovad ühtekuuluvustunde
(younggerman.wordpress.com).

Sõjaväelises kontekstis väljendab näiteks lipu üleandmine ja ka pidulik sissekandmine üksmeelt ja eesmärgile suunatust. Lisaks kinnitavad rituaalis
osalevad sõjaväelased ühiselt lipule suunatud pilguga kuuluvust ühisesse
sotsiaalsesse korda. Õlg õla kõrval kamraadidega tunnevad nad end ühenduse osana kindlalt ja turvaliselt.
Rituaalid paistavad niisiis iseäranis silma sümboolsete toimingutega,
mis annavad osalejatele identiteedi ja turvatunde. Jäädes ustavaks ütlusele
„Mis kaua kestnud, saab olla üksnes hea“, on rituaalid ka traditsioonide
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konstrueerijad.9 Seejuures on tähtis roll sellistel väärtustel nagu osadus,
truudus ja usaldusväärsus. Need asetsevad esiplaanil ka rituaalselt mõnda
sotsiaalsesse rühmitusse vastuvõtul.

2. Initsiatsioonirituaalid
Suured tseremooniad,
nagu lipu üleandmine
või vandetõotuse andmine, kuuluvad makrotasandi rituaalide hulka,
initsiatsioonirituaalid
paigutuvad mikrotasandile. Esimeste puhul
on esiplaanil suuremad
sotsiaalsed struktuurid,
viimaste vaateväljas on
ennekõike väikesed rühmad või üksikisikud.
Initsiatsioonirituaalide
all mõistetakse vastuvõturituaale, mis on seotud kindlate saavutus- või
käitumisnõuete kinnitamisega. Pärast edukat
protseduuri vabanetakse
kõrvalseisja staatusest
ja saadakse rühma liikmeks. Nii näiteks käis
rüütliseisusse vastuvõtt
varem tõepoolest löögiga – tihtipeale löögiga
näkku –, et kontrollida
rituaali käigus rüütliks
pürgija enesevalitsust.

9

Pilt 4. Pidulik rüütlikslöömine: rühma vastuvõtuks tuleb
lasta ennast rituaale täites proovile panna (onemoreknight.wordpress.com).

Schwarz, N.; Szvircsev Tresch, T. 2010. Militärische Traditionen – Unsinn oder sinnvoll? – Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift, Nr. 10, S. 30–31.
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Nii tavamõistes kui ka sõjaväelises kontekstis on initsiatsioonirituaalid
seega suunatud sisemisele muutusele. Tähtis on distsiplineerida üksikisikut
ja liita ta kogu üksusega. Mõistagi on siingi osalejad ja publik, seejuures
piirdutakse tihti üksnes armeesse kuulujatega, kes on rituaali ise juba läbi
teinud ning asjasse pühendatud.

3. Kui initsiatsioonirituaalid väljuvad kontrolli alt
Juba ammu on teada, et sõjaväelise üksusega liitunud uued sõdurid ristitakse
ning pannakse seejuures küsitavalt, kohati lausa inimvaenulikult proovile.
Tänapäeva meedias ning ajal, mil annavad tooni nutikaamerad ja igasugused
blogid, jõuab niisugune informatsioon ja pildimaterjal üha sagedamini avalikkuse ette.10 Nii teatas ajaleht Frankfurter Rundschau 2017. aastal sellistest
vahejuhtumitest Pfullendorﬁ kasarmutes, kus saavad väljaõppe Bundeswehri
ühe eliitüksuse sõdurid. Vastuvõturituaalide käigus sunniti noorsõdureid
kaamera ees lahti riietuma ja seksuaalselt motiveeritud harjutusi tegema,
neid seoti tundideks tooli külge ja kasteti voolikutest veega.11 Peale selle
võib lugeda meediast lugusid jälestusväärsetest julgusproovidest toore liha,
ohtra alkoholi ja värske pärmiga (alkoholi koosmõjul põhjustas see kontrollimatut oksendamist) ning muudest alandavatest tegevustest, mida tuli läbi
teha rebasteks kutsutud noorsõduritel mägiküttide (Gebirgsjäger) üksusega
liitumisel12. Ka Šveitsi armees on tulnud ette võrreldavaid juhtumeid. Näitena võib tuua ajakirjanduses ulatuslikult käsitletud „hamburgerite ristimise“
(Hamburgertaufe)13, mille käigus pidid ühe kompanii noorsõdurid kõigepealt
10

Annen, H. 2012. Die Kehrseite der Medaille. Wenn Rituale zum Selbstzweck werden. –
Erwägen – Wissen – Ethik, Nr. 23, Heft 2, S. 176–177.
11
Geyer, S. 2017. Erniedrigung und Sex-Rituale bei Elite-Truppe. – Frankfurter Rundschau.
https://www.fr.de/politik/erniedrigung-sex-rituale-elite-truppe-11075759.html (09.09.2019).
Vt samal teemal: Sisejuurdlus: Saksa sõjaväebaasis levisid sunniviisilised seksuaal-sadistlikud praktikad. 2017. – Postimees, 30. jaanuar.
https://www.postimees.ee/3997487/sisejuurdlus-saksa-sojavaebaasis-levisid-sunniviisilisedseksuaal-sadistlikud-praktikad (09.09.2019). – Tõlkija kommentaar
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Steinlein, Ch. 2010. Die Gesetze der Meute. – Focus.de.
https://www.focus.de/wissen/mensch/psychologie/tid-17212/initiationsriten-die-gesetze-dermeute_aid_479223.html (09.09.2019).
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Termin hamburgerite ristimine on tuletatud sellest, et sõjaväelises baasväljaõppes (noorsõdurite koolis) tehakse sõdurist „hakkliha“, et teda siis esimese jätkukursuse jooksul
„hamburgerina“ ristida. Nõnda nimetatakse „hamburgeriteks“ sõdureid, kes on läbinud esimese jätkukursuse – ja neid „hamburgereid“ ristitakse kompaniisse vastuvõtmisel. – Tõlkija
kommentaar
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toore muna koos koorega ära sööma ja selle odava õllega alla loputama
ning seejärel roiskunud lihatükke täis haisvas vees roomama, enne kui nad
viimaks aluspükstes ja -särgis teistele kompaniiliikmetele õhtusööki pidid
serveerima.14 Suurema vaevata võib internetist leida seesuguseid näiteid ka
teiste riikide armeede kohta15.
Niisiis võib jääda tõdemuse juurde, et rituaalid vastavad üldiselt inimlikele vajadustele16 ja neil on täita mingisse rühma vastuvõtmisel tähtis
roll. Rituaalide iseärasused ja toimimispõhimõtted aga kätkevad ohtu, et
kogu asi väljub kontrolli alt ja sealjuures riivatakse osalejate inimväärikust.
Selle taustal sageli esile kerkiv ja avalikku arvamust mõjutav suhtumine,
et seesugused rituaalid tuleks üldse ära keelata, ei oleks kuigi mõistlik.
Neid rituaale täidetaks siis edaspidi tõenäoliselt varjatult ja nii väljuksid
need veelgi rohkem kontrolli alt. Pigem tuleks järjekindlalt tegelda selliste
rituaalide tundemärkidega. Nõnda muudetakse rituaalide kesksed elemendid
nähtavaks ja konkreetseks. Teadmine nende rollist, avaldumisvormidest ja
kasutusest avab võimaluse neid mõjutada, arvestades kindla rituaali eripära
ja ühtlasi kaitstes selles osalejaid.

4. Komistuskivid
Rituaalide eesmärgile suunatust silmas pidades on uute liikmete rühma
vastuvõtt oluline mõlemale poolele. Ühest küljest peavad uustulnukad
tutvuma sotsiaalselt arenedes oma sõjaväelise üksuse iseärasuste ja organisatsioonikultuuriga. Teisalt tahab rühm veenduda uute liikmete lojaalsuses ja osalt ka alluvussuhtes. Just see võib viia kohatute ja alandavate
14

Topiwala, G. 2011. Demütigende Rituale im WK. – Blick.
http://www.blick.ch/news/schweiz/wetsschweiz/militaerjustiz-eingeschaltet-demuetigenderituale-im-wk-id87060.html (09.09.2019).
15
Vt nt Batchelor, T. 2016. Young soldiers ‘sexually abused’ in sick initiation ceremony into
Queen’s Guard. – Express, 21 March.
https://www.express.co.uk/news/uk/654356/Young-soldiers-sexually-abused-sick-initiationceremony-Queens-Guards (12.09.2019).
Vrd ka: Toubekis, P. 2016. Greek Soldiers Remember the Worst Hazing Rituals They Had to
Endure. – Vice.com, 20 May.
https://www.vice.com/en_ca/article/3b48wj/greek-army-worst-hazing-rituals-876
(12.09.2019).
Siirderiitustest Nõukogude armees loe nt Tender, T. 2003. Sõjaväe slängist siirderiituste
kaudu. – Eesti Emakeele Selts.
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2003_2/Tender.pdf (12.09.2019). – Tõlkija kommentaar
16
Michaels, A. 2011. Wozu Rituale? – Spektrum der Wissenschaft, Nr. 1, S. 6–13.
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tegevusteni. See võib tekitada rituaalides isemoodi arengu, nii et lõpuks on
olulised vaid toimingud, millel ei ole enam ammugi pistmist rituaali algse
eesmärgiga, vaid mis teenivad üksnes rühmaliikmete lõbustamise või koguni
haiglase meelelahutuse huve.
Mis puutub rituaalide sümboolsusesse, siis pakub sõjaväeline kontekst
selleks viljakat pinnast. Mõelgem kas või ajaloolistele sündmustele või isikutele, kelle järgi on nimetatud sõjaväelisi grupeeringuid, samuti ajaloolistele paikadele, mis annavad vastuvõturituaalidele erilise mõõtme. Oht
peitub eelkõige selles, et liiga vähe arvestatakse niisuguste elementide
konteksti, rituaalides kasutatakse küsitavaid sümboleid ja nii viiakse need
ellu poliitiliselt või religioosselt sobimatul kujul. Pidulik ja emotsionaalselt
laetud meeleolu võib tekitada osalejates valesid ettekujutusi ja kinnistada
valesid väärtusi.
Sümboolsed tegevused teenivad komplekssuse vähendamist, mis on igasuguste rituaalide keskmes. Kujutagem näiteks ette missioonieelset ebakindlust ja hirme. Kuigi väljaõppes ja missiooni ettevalmistuses on tehtud kõik missiooni edukaks täitmiseks, ei olda siiski kindlad, kas tullakse
eluga koju tagasi. Veel rohkem kui muidu peavad sõdurid olema kindlad
kamraadide abis ja toes. Ühised sümboolsed tegevused aitavad tuntavaks
muuta ühtehoidmist ja usaldust. Iseäranis uustulnukate puhul peab olema
täiesti kindel, et nad on valmis üksuse ja ülesande nimel ohvreid tooma. Nii
näitavad praegused uuringud, et just ühiselt läbi elatud valulised ja kohutavad kogemused, millele on vastu pandud, viivad ühtekuuluvustundeni, mis
liidab tugevamalt kui ükski muu ühtse identiteedi loomise viis17. See võib
viia tagajärjeni, et osalejatele on rühma liitmiseks õigustatud iga vahend. Kui
nende vahendite kasutamisele järgnenud missioon on olnud edukas, tugevdab see rühma liikmeid nende teguviisides veelgi. Nõnda ei tohi rühma sees
enam keegi nendes teguviisides kahelda, sest seda tajutaks läbiproovitud
eduvormeli ohustamisena ja nii tõrjutaks ka igasugust kriitikat.
Makrotasandi rituaalide eesmärk on muu hulgas avaldada mõju ka
tsiviilpublikule, kuid militaarsed initsiatsioonirituaalid viiakse üldjuhul ellu
tsiviilavalikkuse eest varjatult. Publikuks on sõdurid, kes juba kuuluvad
rühma ja on niisuguse rituaali varem läbi teinud. Kindlatest tavadest teavad harilikult vaid rituaalis osalejad. Nad on huvitatud, et nende järeltulijad

17

Whitehouse, H.; Jong, J.; Buhrmester, M. D.; Gómez, A.; Brock, B.; Kavanagh, Ch. M.;
Newson, M.; Matthews, M.; Lanman, J. A.; McKay, R.; Gavrilets, S. 2017. The evolution of
extreme cooperation via shared dysphoric experiences. – Scientific Reports, Vol. 7.
https://www.nature.com/articles/srep44292 (09.09.2019).
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teeksid läbi samasugused katsed, või on neil ideid, kuidas protseduuri veel
„huvitavamaks“ muuta. See on võimalik vaid siis, kui nende toimingute
kulgu ei avalikustata. Seda süvendab tõsiasi, et tabudel on eriline võlu, ja
nõnda on kogu rühm iseenesest motiveeritud kõike iga hinna eest saladuses
hoidma. Rituaal isoleeritakse niimoodi täielikult välismaailmast lähtuva ja
teatud juhtudel olukorda hädavajalikult tasakaalustava mõjutuse eest.
Kui lasta eelkirjeldatud aspektid vaimusilma eest läbi, jääb silma, et
rituaalide eriomased tunnused ja olemus pakuvad ilmselgelt head pinnast
niisuguste tegevuste soovimatule arengule. Seejuures ilmnevad ohumärgid
rühmas üldjuhul sotsiaalsete tegevuste käigus. Nõnda võib leida süvendatud
analüüsi sotsiaalpsühholoogia vallas.

5. Täiendusi sotsiaalpsühholoogilisest vaatenurgast
Rühma tähenduse ja selle mõju kohta üksikisiku arvamuse kujunemisele
annab tähelepanuväärset infot sotsiaalpsühholoogia ühe teerajaja Solomon
Aschi konformsuse eksperiment18. Kaheksaliikmelisele rühmale näidati
kaardile joonistatud sirget ja anti ülesanne leida teiselt kaardilt kolme eri
pikkusega sirge seast sama pikk sirge. Ülesanne oli võimalikult lihtne, nii
et kontrollrühmas vastasid osalejad üle 99% juhtudest õigesti. Sellele järgnenud katse oli aga korraldatud nii, et kaheksast rühmaliikmest vaid üks oli
tõeline katseisik. Ülejäänud olid nn kaasosalised, kes teadsid katse tegelikku
eesmärki. Tõeline katseisik vastas küsimusele alati viimaste seas. Kaasosalistele anti korraldus anda ühehäälselt kas õigeid või valesid vastuseid. Eksperimendi eesmärk oli uurida, kas tõelised katseisikud muganduvad kaasosaliste seisukohtadega, andes õiget vastust teades enamiku arvamuse mõjul
siiski vale vastuse. Vastuste uurimisel selgus, et 33% antud vastustest olid
valed. 12 katses oli vaid 20% katseisikutest vastanud õigesti, 20% ühinenud
ühel või kahel korral enamiku vale vastusega ja 60% andnud rohkem kui
kahel korral vale vastuse. Need tulemused saadi kaheksaliikmelise rühma
puhul, veel suurem osalejate arv ei oleks ilmselt tulemust muutnud. Seevastu
vähenes valede vastuste protsent 5–10 protsendini, kui neljas kaasosaline
vastas õigesti. Samuti leiti, et mida vähem kaasosalisi, seda vähem mugandutakse. Konformsuse tase langes märkimisväärselt ka siis, kui katseisik
sai vastata privaatselt, näiteks kirjalikult. Kirjeldatud uurimuse näitel võib

18

Asch, S. E. 1956. Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a
unanimous majority. – Psychological Monographs, Vol. 70, Issue 9, pp. 1–70.
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niisiis tõdeda, et inimestel on kalduvus liita ennast kõrvalseisjana või vähemuse esindajana ühtse rühmaga. Selleks ollakse valmis koguni avalikult
avaldama arvamust, mis on vastuolus omaenda arusaama või veendumusega.
Kui aga rühm ei ole üksmeelne, väheneb see võimalus märgatavalt. Oluliselt
mõjutavad mugandumist rühmaga niisiis rühma suurus, selle liikmete üksmeel ja ka tingimus öelda oma arvamus avalikult välja.

Pilt 5. Aschi konformsuse eksperiment: ei ole lihtne massi seast välja astuda ja teistsugust seisukohta väljendada (www.spektrum.de).

Teine muljetavaldav näide selle kohta, et inimesed tegutsevad asjaolude
kokkulangemisel oma veendumuse vastaselt, on Stanley Milgrami kuulekuse eksperiment19. Ka siin jäeti tõelised katseisikud uurimuse tegelikust
eesmärgist teavitamata. Katse oli tehtud õppeeksperimendina, mille käigus
pidi nn õpilane katse esimeses etapis pähe õppima mitmesuguseid sõnapaare
ja teises etapis ühe sõna nimetamisel selle paarilise nimetama. Sõnad tulid
õpetajalt, kes istus teises ruumis ja kellele anti ülesanne õpilast iga vale
vastuse korral elektrilöögiga karistada. Selleks oli välja töötatud šokiaparaat,
mille löögiastmed kasvasid alates 15 voldist 15-voldise vahemikuga kuni
450 voldini. Iga järgmise vale vastuse eest tuli õpilasele anda 15 volti tugevam elektrilöök. Õpetaja tegevust jälgis eksperimendi juht. Ainus tõeline
katseisik oli selles eksperimendis õpetaja. Kõik teised osalejad mängisid oma
rolli ja teadsid, et selles katses on vaatluse all kuulekus autoriteedile. Õpilane
19

Milgram, S. 1974. Obedience to Authority. New York: Harper & Row.
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oli tegelikult toolile aheldatud näitleja. Õpetajatel ei olnud küll õpilastega
silmsidet, kuid nad kuulsid alates 75 voldist nende valuhäälitsusi ja alates
330 voldist ei olnud neist enam midagi kuulda. Alates 150 voldist pöördusid
paljud õpetajad kahtlevalt eksperimendi korraldaja poole, kuid said korralduse: „Palun jätkake! Katsetingimused nõuavad, et te jätkaksite!“ Viimaks
öeldi õpetajale: „Teil pole muud valikut, te peate jätkama!“ Katse lõpetati, kui
õpetajat ei suudetud enam millegagi mõjutada. Kuigi õpetajad pidid arvestama, et õpilased võisid kannatada tugevat valu või saada koguni raskeid
tervisekahjustusi, läks kaks kolmandikku katseisikutest hoolimata õpilaste
karjumisest ja appihüüetest karistamisega siiski maksimaalse, 450 voldini.
Tegelikkuses oleks see olnud väga valus, kui mitte surmav elektrilöök. Keegi
õpetajatest ei peatunud enne 300 voldini jõudmist. Sellest katsest järeldus
šokeeriv tõdemus, et täiesti tavalised inimesed võivad teistele märkimisväärseid kannatusi valmistada. Autoriteetse isiku korraldusest piisas, et
karistada õpilast õppeülesande täitmisel antud valede vastuste eest elektrilöögiga – teadmata sealjuures, et aparaat ei olnud vooluvõrguga ühendatud.
Milgram tegi eksperimenti mitmes variatsioonis, kusjuures järgmistel
teguritel oli kuuleka käitumise seisukohalt arvestatav mõju. Õpetajale
tehti eksperimenti sisenemine väga kergeks, sest alustati nõrga vooluga.
15 voldi korral ei tekkinud kellelgi kõhklusi. Vajalikuks osutus ka legitiimse
autoriteedi kohalolu. Selleks oli valges kitlis teadlane. Sealjuures oli õpetaja
talle allutatud, st katseisik sai veeretada vastutuse vähemalt osaliselt eksperimendi juhile. See leidis näiteks väljendust lauses „Teie ju olete doktor,
teie ilmselt teate, mida teete“. Samuti aitas füüsiline distants õpilasega ja
füüsiline lähedus eksperimendi juhiga kaasa sellele, et katseisikud käitusid
kuulekalt. Viimaks jäi katse käigus silma, et õpetajad hakkasid õpilasi alandama ja õigustama oma käitumist sellega, et nemad ei saa midagi parata, kui
õpilased nii palju vigu teevad. Nii nagu eelmises lõigus kirjeldatud konformsuse eksperimendis, oli olukord eriti imekspandav, kui katseisikud ei leidnud
mingeid vastuolusid. Nii näiteks läks kahe õpetajaga korraldatud katses, kus
mõlemad olid ühel nõul, kuni 90% katseisikutest suurima võimaliku pingeni,
sellal kui lahkarvamuste korral jõudis nii kaugele vaid 10% katseisikutest.
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Pilt 6. Milgrami šokiaparaat: Milgrami eksperimendi õpetajad teadsid, et nad tekitavad
õpilastele valu (www.psychologicalscience.org).

Teiste kohalviibijate käitumine mängib samuti olulist rolli selles, kas inimesed
sekkuvad ülekohtusena näivas olukorras aidates või mitte. Abistamis- ja
sekkumiskäitumise uurimise algusajal, 20. sajandi kuuekümnendatel aastatel,
oli ilmunud ajaleheartikkel noore naise mõrvast New Yorgi Queensi linnaosas20. Selles jutustati, kuidas võigas kuritegu kestis 45 minutit ja seda nägi
või kuulis pealt 38 inimest. Sellest hoolimata ei sekkunud keegi ja politseisse
helistati alles pärast roima. Kui mõnda neist pealtnägijatest hiljem sel teemal küsitleti, oli tüüpiline vastus: „I didn’t want to get involved.“21 Selles
peegeldub tõsiasi, et inimesele on suur vaimne pingutus initsiatiivi haarata
ja end hädaohtu asetada. Pärast seda juhtumit jõuti teedrajavate uuringute22
kaudu erinevate teguriteni, mis süvendavad kalduvust niimoodi käituda. Nii
võib mitmetimõistetav olukord saada õigustuseks mittesekkumisele. Näiteks
võib pimedas raskesti eristatavaid liikumisi ja hääli tõlgendada ka mehe ja
naise normaalse suhtetülina, millesse keegi meelsamini ei sekkuks. Sellega
võib olla seotud ka kalduvus omistada ühele osalevale isikule süü, mis aitab
hiljem põhjendada abi andmast loobumist. Termin pluralistlik ignorantsus
tähendab seejuures, et kriitilises olukorras vaatavad inimesed kõigepealt,
20

Rasenberger, J. 2004. Kitty, 40 Years Later. – New York Times.
https://www.nytimes.com/2004/02/08/nyregion/kitty-40-years-later.html (10.09.2019).
21
Ma ei tahtnud sekkuda (ingl).
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mida teevad teised. Nood ei tee selsamal põhjusel sageli midagi, mistõttu
järeldatakse, et kui keegi midagi ette ei võta, siis ei saa ju kõik nii halb
olla. Sellistes olukordades võtab maad vastutuse hajumine. Ka siin mängib
teiste kohalviibimine olulist rolli, kusjuures mõeldakse, et vastutus lasub
paljude õlgadel ja ka teised võiksid ju viimaks initsiatiivi haarata. Vastutuse
hajumisega selgitatakse sedagi, et rühmad kalduvad langetama riskantseid
otsuseid 23. Viimaks on tähendus ka ajatunnetusel. See ilmnes katses, kus
õppuritele anti korraldus ühest hoonest teise minna ja neil oli seejuures erinev ajasurve. Selle katsega jõuti tõdemusele, et just ajasurve mängis otsustavat rolli, kas õppurid hoolisid maaslamajast, kel olid silmanähtavad terviseprobleemid.

Pilt 7. Kõrvalseisja efekt: kohalviibijate rohkus võib abikäitumist pärssida (bricefoundation.org).

Kirjeldatud eksperimendid võimaldavad heita pilgu rühma arengu seaduspärale. Need näitavad, kuidas tekib kuulekus, ja teevad üldiselt selgeks, kui
palju mõjutavad tegutsemist olukord ja asjaolud. Halb külg on seejuures,
et peaaegu keegi ei ole kaitstud selle eest, et olukord haarab teda kaasa ja
sunnib tegema midagi, mis teisi kahjustab ja millest ennast muidu eemal
hoitaks. Hea on aga teada, et niisuguseid tegusid ei tee halvad, vaid tavalised
inimesed, kes on nendest mehhanismidest mõjutatud. Süsteemne teadmine
määravatest teguritest aitab õigel ajal ja tõhusalt sekkuda.
23

Janis, I. 1972. Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions
and Fiascoes. Boston: Houghton Mifflin.
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6. Juhtimisvastutus
Eelnevatest mõttekäikudest tuleneb ülema üldine kohustus ja vastutus anda
rituaalidele mõistlik siht ning mitte lasta neil muutuda halvas mõttes eesmärgiks omaette, hoida rühma areng kontrolli all ja kanda hoolt, et rituaalid
mõjuksid osalejatele edasiviivalt, unustamata ka ülesannet ennast. Mõistagi
võiks nüüd oodata kindlaid juhtnööre. Sotsiaalses kontekstis aga ei leidu
kunagi lihtsaid tegevusjuhiseid, seetõttu tuleb järgnevaid suuniseid mõista
üldise suunana, mida tuleb korduvalt ja olukorda analüüsides kaaluda ning
osalejatega läbi arutada.
Ennetavalt on tähtis, et osalejate väärikust ja terviklikkust kahjustavatele
rituaalidele ei tohi pakkuda soodsat kasvupinnast. See tähendab, et niisugused väärtused nagu inimväärikus, ausus, respekt, usaldus ja kamraadlus24
vajavad argielus teadlikku järgimist. Nende järgi tuleb harjuda elama, näiteks kui neid väärtusi eeldavad väljaõppe eri valdkonnad või harjutused ning
kui nende järgi käitumist ka sihikindlalt jälgitakse ja tagasisidet antakse. Nii
võib muu hulgas tähele panna, kuidas inimesed üksteisega ümber käivad ja
üksteist toetavad, kuidas üksikisik rühmaga liitub ning mil moel muutub
käitumine stressi toimel. Need tõdemused arutatakse läbi vestlustel ja tagasisidet andes, nii et sellest tekib järk-järgult ühine arusaam nende väärtuste
avaldumisest ja mõjust igapäevategevustes ning näiteks stressirikastes olukordades. Ilmselt on mõistetav, et kandva väärtusbaasi loomine ei saa rajaneda ühekülgsel ülalt tuleval käsul. Pigem tuleb kaasata kõiki osalisi, andes
neile niimoodi märku, et vastutust kandma peab igaüks. Seepärast märkab
igaüks, et oluliste väärtuste järgi elamisel, nagu ausal seisukohavõtul, teistsuguse arvamuse arvestamisel, kellegi teise usaldamisel või kamraadlike
väärtuste omaenese vajadustest kõrgemale seadmisel, on alati hind, olgu siis
jõupingutuse, aja- või ressursikuluna või millestki loobumisena. Moodustades aktiivselt ja kogu üksust kaasates vankumatu väärtusbaasi, mõjutavad
juhid armee liikmete väärtushoiakuid ja käitumist ning vastavad mitte üksnes oma juhtimis-, vaid ennekõike ka kasvatusvastutuse nõudmistele.
Sellest kõigest lähtudes on üsna suur võimalus, et rituaalide komistuskividest ja delikaatsetest sotsiaalsetest mehhanismidest hoidumise püüdlusi
24
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kroonib viimaks edu. See eeldab, et eesmärgi nimel tuleb lähemalt selgitada, milleks mingit rituaali täidetakse. Teadupärast on initsiatsioonirituaalide (loe: hamburgerite ristimise) eesmärk rühma vastuvõtt. Nii veendutakse
uustulnukate lojaalsuses ning igaüks on pärast üle elatud vastuvõturituaali
kindel, et kuulub nüüd rühma ja tohib seetõttu arvestada rühma toetusega.
Seda silmas pidades tuleks mõelda, kuidas vastuvõetavad proovile panna.
Nii peaks olema ilmne, et rühma vastuvõetav peaks tõestama kindlaid,
üksusele kohaseid võimeid ja oskusi. Kui tal tuleb näidata selleks vajalikul
määral julgust ja eneseületamist, vastab see igati niisuguse rituaali olemusele. Siiski tuleb hoolt kanda vastuvõetava inimese turvalisuse ja puutumatuse eest. Samuti peab vastuvõetaval olema alati võimalus rituaal katkestada, ilma et teda seepärast rühmast välja tõugataks. Ideaalne oleks, kui talle
antaks siis võimalus saada vastu võetud muul moel. Kui selliseid katseid ja
julgusproove korraldatakse peamiselt juba rühma kuulujate lõbustamiseks,
on see selge ohumärk ja põhjus muuta rituaali nii, et eesmärk ja kesksed
väärtused tuleksid uuesti esiplaanile. Samuti annab põhjust asuda lähemalt
uurima see, kui mingisugust rituaali põhjendatakse üksnes sellega, et nii
on ju alati tehtud. Niisiis tuleb hoolt kanda, et kesksed väärtused, rühma

Pilt 8. Padjasõda West Pointis: rituaalid võivad isegi eliitkoolis kontrolli alt väljuda
(dailymail.co.uk).
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vastuvõtmisel kehtivad normid ning rituaali eesmärgid oleksid alati selgelt
ja järjekindlalt väljendatud.
Sümbolite kasutamine rituaalides on vältimatu. Nende abil muudetakse
nähtavaks ja tuntavaks metafüüsiline külg, abstraktsed kõrgemad ideaalid ja
ideed. Rituaalides kasutatavad sümbolid, nagu kindlad märgid, insiigniad
või lipud, samuti sümboolsed toimingud, nagu teatud laulude laulmine, tuleb
aga valida võimalikult hoolikalt ja arvestades tekkida võivaid seoseid. Need
ei tohi puudutada kedagi rassistlikult ega seksistlikult ning riivata kellegi
usulisi tundeid. Peale selle tuleb loobuda sümbolitest, mis on ajalooliselt või
poliitiliselt probleemsed, sest neid saab muu hulgas seostada sõjakuritegude
või totalitaarse režiimiga. Niisiis tuleb vältida võimalust, et osalejad talletavad emotsionaalselt tugevalt laetud seisundis endasse pilte ja mõtteid, mis
on selges vastuolus organisatsiooni väärtuste ja -kultuuriga. Lõpuks leidub ju
piisavalt mõjusaid pilte, lööklauseid või laule, mis esindavad probleemideta
ja positiivsel moel initsiatsioonirituaalides vahendatavaid sõjaväelisi väärtusi, nagu truudus, respekt või usaldus.
Tabustatud rituaalidel on eriline külgetõmbejõud. Nagu eespool kirjeldatud, on aga avalikkus makrotasandi rituaalide oluline külg. Sestap ei ole
vaja karta, et mikrotasandi rituaalid kaotavad oma mõju, kui neid täidetakse avalikult. Nn hamburgerite ristimine tuleb korraldada nõnda, et seda
võiks kõhklemata ellu viia ka küla- või linnaväljakul. Nii on vastutajal lihtne
vahend, millega ära hoida haiglasi fantaasiaid ja väärastunud tegevust.
Rühma arenguprotsesse teades on määrava tähtsusega, et igal ajal võib
kriitiliselt uurida senise arengu ja traditsioonide tagamaid ning avaldada oma
arvamust. Pimedast kuulekusest loobumine ja kaasamõtlemise kultuur on
peale selle vältimatud ka ülesandekesksel juhtimisel. Nende rakendamine
nõuab ülematelt oskust ümber käia alluvatega, kes on valmis ise vastutust
kandma ja julgust üles näitama. See ei tähenda, et autoriteedist ja kuulekusest
tuleks täielikult loobuda. Seda ei saa lubada eriti kriitilistes olu kordades,
kus tuleb juhtida nappide ja konkreetsete käskudega. Siin aitab orienteeruda
üks Milgrami peamisi tõdemusi, mis ei küsimärgistanud autoriteedi vajalikkust, kuid viitas väga selgelt vajadusele uurida ikka ja jälle autoriteedi
tagamaid. Eelkirjeldatud eksperimendid ju näitasid, kui palju loeb üksikisikute seisukohavõtt ja võimaluse korral ka teistsuguse arvamuse avaldamine. Sellega julgustavad nad rühmakaaslasi väljendama muidu salajas
peetud kahtlusi. Lühidalt öeldes on see vastutus vastutuse hajumise asemel.
Rituaalide kontekstis tähendab see, et üksikisikud väljendavad kohe kõhklusi, kui toimijad ei põhjenda tegusid piisavalt või kui kogu asi võtab soovimatu arengu, ähvardades kontrolli alt väljuda.
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Pilt 9. Ühine eesmärk: ühised väärtused, mille järgi elatakse, ei lase juurduda sobimatutel rituaalidel (https://schuetze6er.blog/tag/fahnenzeremonien).

7. Kokkuvõte
2011. aasta detsembris võttis Šveitsi liidunõukogu ehk valitsus seisukoha
rahvusnõukogu järelepärimises, mis puudutas nn hamburgerite ristimisel
aset leidnud alandavaid toiminguid. Liidunõukogu jagas järelepärimise esitaja seisukohta, et niisugused juhtumid on lubamatud. Samal ajal viidati ka
sellele, et mõistlikult ellu viidud rituaalid tugevdavad üksuse ühtekuuluvust.
Nõnda oldi õigustatult vastu püüdlustele keelustada sõjaväes rituaalid, kuigi
see oleks avalikkuses kindlasti poolehoidu leidnud.
Rituaalid on kooskõlas inimlike vajadustega ja neil on kanda kriitilistes
siirdeolukordades tähtis roll. Vastuvõtt rühma on samuti siirdeolukord.
Initsiatsioonirituaalides eraldatakse uustulnukad sümboolselt rühmast,
sidudes neil näiteks silmad kinni. Seejärel antakse neile proovile panevaid
ülesandeid, mida lahendades tõestavad nad, et on piisavalt väärt saama
rühma liikmeteks. Pärast proovilepanekut liidetakse nad viimaks rühmaga.25
Selle tegevusega veendub rühm uustulnuka lojaalsuses ja valmisolekus tuua
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Gennep, A. van 1909/1986. Übergangsriten (Les rites de passage). Frankfurt a. M., New
York: Campus.
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rühma heaks ohvreid. Ja uustulnuk teab pärast vastuvõturituaali läbimist, et
on nüüd võrdväärne rühmaliige. Seda eesmärki peab hoidma alati silme ees,
mistõttu ei tohi rituaali elemendid muutuda eesmärgiks omaette, teenides
halvimal juhul üksnes kohalviibijate lõbustamise eesmärki.
Ühtlasi tuleb hoolt kanda, et rituaalide sisu oleks kooskõlas tegelikkusega,
sõjaväelise ülesandega ja järgimist väärivate sõjaväeliste väärtustega. See
tähendab, et sooritatavad katsed oleksid otseselt seotud ülesande täitmiseks
nõutavate võimetega. Kui uustulnuk peab proovilepaneku käigus näitama
üles teatud määral julgust ja raskuste ületamise võimet, vastab see initsiatsioonirituaali olemusele, kuid mingil juhul ei tohi ohtu sattuda inimene
tervikuna ja tema turvalisus. Peale selle ei tohi kasutatavad sümbolid olla
seotud probleemsete ideedega. Just selliste sõjaväeliste väärtuste kohta
nagu truudus, kamraadlus ja usaldus, millel on vastuvõturituaalides keskne
tähendus, leidub arvukalt positiivseid sümboleid ja sümboolseid tegevusi,
mis tugevdavad osalejate elamusi ja tundeid soovitud suunas.
Sõjaväelised juhid peavad mõjutama eespool kirjeldatud aspekte sel
moel, et rituaalid omandaksid soovitud konstruktiivse mõju. Kõige paremini
õnnestub see, toetudes vankumatule väärtusbaasile, mille järgi iga päev elatakse. Siin on väärtused alati päevakohased ja nende järgimist harjutatakse
näiteks teenistuses järjekindlalt Auftragstaktik’i ehk ülesandekeskset juhtimist praktiseerides. Kõiki osalejaid kaasa tõmmates luuakse väärtustest
ühine arusaam. Igaüht tuleb julgustada vastutust võtma ning uurima ühtlasi
kindlaks kujunenud mustrite ja autoriteetide tagamaid.
Kõigi teenistusastmete sõjaväelastele ja töötajatele tuleb tutvustada
rituaalide elemente ja neis kätkevaid komistuskive, aga ka rituaalide rühmapsühholoogilist arengut. Omaenese tegusid ja kogemusi kriitiliselt analüüsides ning ühtlasi kamraadidega tihedalt suheldes õpivad sõjaväelised
juhid tundma ära rituaalide ohtlikke või probleemseid külgi, et olla juhina
valmis õigel ajal sekkuma. Samal ajal kannavad nad vastutust kasvatamisel,
avaldades mõju oma üksuse väärtushoiakutele ja käitumisele, ning hoolitsevad, et igaüks oleks valmis näitama üles julgust ja kui vaja, panema piiri
soovimatule sündmuste arengule rühmas.
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SÕJAMÄNG UURIMISMEETODINA
Lauri Teppo

ÜLEVAADE. Artikkel on kirjutatud 2019. aastal Kaitseväe Akadeemias kaitstud
magistritöö1 alusel. Magistritööd kirjutades sai selgemaks, et sõjamäng kui uurimisvõi analüüsimeetod ei ole Eestis laialt kasutusel. Seda meetodit on seni kasutatud
taktika-, operatsiooni- ja strateegiatasandi probleemide uurimiseks. Näitena võib
tuua Teise maailmasõja eelse Saksa sõjamängude koolkonna, mis panustas operatsioonilis-taktikaliste ja strateegiliste probleemide mõistmisse ning lahenduste leidmisse, aga ka väeloome protsessi nii doktriini, organisatsiooni kui ka ressursside
vallas2.
Artikli eesmärk on kirjeldada operatsioonilis-taktikalise sõjamängu kasutamist
uurimismeetodina. Artiklis esitatud põhiseisukohad jagunevad kolme valdkonda:
sõjamängu põhikomponendid, üksuste omaduste määramine ja neid mõjutavad
tegurid ning andmete kogumine ja analüüs peamiselt kvalitatiivsete meetodite alusel.
Esimeses peatükis kirjeldatakse sõjamängu põhikomponente: valitav mängu
tasand, vägede koosseis, geograafiline ruum ja stsenaarium. Teises peatükis käsitletakse üksuste omaduste (liikuvus, kaitstus, tulejõud) määramist, võimalikke mõjutegureid, sh maastik ja ühendrelvaliigi mõju, ning lahinguedu hindamist aja, ruumi
ja väe kolmiku kaudu. Kolmas peatükk hõlmab andmete kogumist ja analüüsimist
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite alusel.
Peatükkides on kirjeldatud uurimistöös kasutatud elemente ja vahendeid, et
illustreerida analüütilise sõjamängu loomist.
Artikkel põhineb suures osas magistritöös kasutatud metoodikal. Mõnda arvväärtust ja mõjutegurit on muudetud, et artikkel ei liigituks asutusesiseseks teabeks.
Artikli aluseks olnud magistritöö eesmärk oli tuvastada maa-alakaitse ja liikuvkaitse
edukust mõjutavad tegurid ja nende omavahelised seosed jalaväebrigaadi kaitseoperatsioonis. Kombineeritud oli kvalitatiivset ja kvantitatiivset meetodit, kusjuures
ülekaal oli kvalitatiivsel uurimusel. Artiklis on kasutatud magistritöö metoodikat ja
metoodika loomise aluseid.
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Teppo, L. 2019. Jalaväebrigaadi kaitseoperatsioon mehhaniseeritud väekoondise vastu
Kagu-Eestis. Magistritöö. Taktika õppetool. Tartu: Kaitseväe Akadeemia.
Autor tänab siinkohal osutatud abi ja heade nõuannete eest magistritöö juhendajaid dr Reelika
Suvistet ja kol-ltn Toomas Tõnistet (MA).
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Creveld, M. L. van 2015. Sõjamängud. Gladiaatoritest gigabaitideni. Tallinn: AS Äripäev,
lk 256–262. [Creveld 2015]
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 12, 2019, pp. 29–55.
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Uurimistöös otsiti vastuseid kolmele uurimisküsimusele.
1. Kuidas mõjutab manööversõjapidamise põhimõtete kasutamine jalaväebrigaadi
kaitseoperatsioonis selle edukust maa-alakaitses ja liikuvkaitses?
2. Millised asjaolud sunnivad vastast lõpetama pealetungi või tegema selles pausi?
3. Milliseks kujuneb ründaja ja kaitsja kaotuste suhe ajas?
Eesmärgi täitmiseks ja uurimisküsimustele vastamiseks mängis autor läbi kaks
sõjamängu, mille jooksul koguti andmeid triangulatsiooni abil (intervjuud, vaatlus,
dokumendi- ja videoanalüüs). Andmeid analüüsiti, kasutades kvalitatiivset sisuanalüüsi varem koostatud kodeerimisjuhise abil ning vähesel määral ka sagedustabelite võrdlust.
Autor tänab Ühendkuningriigi relvajõudude reservmajorit Tom Mouatit ja Soome
riigikaitsekõrgkooli doktoranti Heikki Laantot kasulike nõuannete eest sõjamängude
loomisel.
Võtmesõnad: sõjamäng, väevõimed, liikuvus, kaitstus, tulejõud, otsustuskeskkond,
geograafiline keskkond, lahinguedu
Keywords: wargaming, characteristics of forces, mobility, protection, firepower,
decision-making environment, geographical environment, battle success

1. Sissejuhatus
Sõjamänge on uurinud Rubel ja Hanley, kelle hinnangul sobib sõjamäng
pigem komplekssete ja dünaamiliste protsesside uurimiseks, kuna see on ise
dünaamiline ja kompleksne3. Seda toetavad ka Dunnigani hinnangud, mille
kohaselt on sõjamäng kulutõhus meetod keerukate ja komplekssete probleemide uurimiseks4. McGrady ja Perla andmetel on sõjamäng sõjategevuse
matkimine, mille lõpptulemust mõjutavad osalejate otsused5. Eespool esitatud seisukohtade põhjal saab väita, et sõjamäng sobib lahingutegevust kui
hõõrdumist ja määramatust hõlmava protsessi uurimiseks.
Kuidas selgitada välja, et edukaks osutub just üks pool, või millised tegevused või nende järgnevused lahingus mõjutavad teist (all)üksust just neil
3

Hanley, J. T. 1991. On Wargaming. Dissertation. University of Michigan, p. 13. Viidatud
Rubeli 2006, lk 110–112 järgi. Vt Rubel, R. C. 2006. The Epistemology of War Gaming. –
Naval War College Review. Spring, Vol. 59, No. 2. [Rubel 2006]
4
Dunnigan, J. F. 2000. Wargames Handbook: How to Play and Design Commercial and
Professional Wargames. 3rd edition. San Jose, New York, Lincoln, Shanghai: Writers Club
Press, pp. 317–324.
5
McGrady, E., D.; Perla, P. P. 2007. Wargaming and Analysis. Presentation for MORS
Special Meeting. Alexandria, Virginia: Center for Naval Analyses, p. 2.
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põhjustel? Üks võimalus vastust leida on töötada välja operatsioonianalüüsi
metoodika, mis määrab deterministlikult või stohhastiliselt eduvõimaluse.
Teine võimalus on eksperdiintervjuude või ekspertide koostatud mudelite
analüüs. Samuti on võimalik analüüsida nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt taktikaliste otsustusmängude tulemusi. Analoogseid meetodeid on
veel, kuid need (v.a matemaatilised mudelid) põhinevad hinnangul otsusele
või plaanile, mitte operatsiooni või lahingu tulemusel. Sõjamäng võib pakkuda kasulikku lisa eespool nimetatud uurimisvõtetele, kuna selles võitleb
üks pool alati vastase ülema(te)ga ning see matkib edukalt lahingutegevust.
Sõjamäng kui analüüsimeetod kuulub nii mõnegi Ameerika Ühendriikide koolkonna esindaja arvates operatsioonianalüüsi valdkonda. Murphy
väidab uurimistöös, et sõjamäng asetub teaduslike uurimismeetodite ritta
samaväärselt eksperimendiga, rõhutades sõjamängude pigem kvalitatiivset
iseloomu6.
Analüütiliste sõjamängude üks näiteid on maailmas tuntud korporatsiooni RAND sõjamängud, mis on suunatud peamiselt strateegiatasandile.
Näitena võib tuua meediakajastusi tekitanud sõjamängu või õigemini selle
tulemuse, kus väideti, et Baltimaid on võimalik vallutada mõne päevaga7.
Lähiajaloost leiame USA relvajõudude korraldatud sõjamängud külma
sõja lõpuaastatel ja enne Lahesõda, mille abil plaaniti viia ellu ühendoperatsioone8. Tänapäevastest analüütiliste sõjamängude koolkondadest või
oivakeskustest võib nimetada Londoni Kings College᾿it ja U.S. Naval War
College᾿it.
Uurimistöö koostamise käiku on selgitatud joonise 1 abil. Esimese
sammuna loodi teoreetiline raamistik, mis sõjamängu kontekstis panustas
operatsiooniedu kriteeriumidesse ja vägede omadustesse. Teise sammuna
määrati ja täpsustati need omadused kaardil mängitavate sõjamängude abil,
samuti täpsustati operatsiooniedu kriteeriume ruum ja väed eri tegureid
arvestades. Kolmandaks sammuks oli sõjamängude läbimängimine ning
neljandaks andmekogumine triangulatsiooni abil. Viienda sammuna tehti
suunatud kodeerimise abil ning sagedustabeleid kõrvutades andmeanalüüs.

6

Murphy, E. M. 2017. Wargames & the Scientific Method. Research Report. U.S. Air War
College, Air University, pp. 14–16.
7
Shlapak, D. A.; Johnson, M. W. 2016. Reinforcing Deterrence On NATO᾿s Eastern Flank:
Wargaming the Defence of the Baltics. RAND Corporation, pp. 1–2.
8
Creveld 2015, lk 300–302.
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Joonis 1. Magistritöö koostamise käik

2. Sõjamängu põhikomponendid
2.1. Sõjamängu tasand ja selle valik
Luttwakile tuginedes saab jaotada sõjapidamistasandid viieks: poliitiline,
strateegia-, operatsiooni-, taktika- ning taktikalis-tehniline tasand9. Sõjamängu planeerimist alustades on mõistlik määrata esmalt tasand, mis võib
hõlmata ka kaks aspekti, nt operatsioonilis-taktikaline tasand. Tasandi valik
on otseselt seotud uurimisküsimustega, millele soovitakse vastust leida,
ning mängu eesmärgiga. Need küsimused tuleks määratleda ja piiritleda,
et oleks võimalik keskenduda peamisele ja kasutada ressursse (aeg, ruumid,
mängijad, analüüsijad) otstarbekalt. Järgmisena tuleb määrata käsitletavad
tasandid: milline on madalaim ning milline kõrgeim mängitav ja analüüsitav
tasand. Rohkem tasandeid võib anda tõetruuma pildi, kuid vähendada mängitavust, mõjutades mängijate hoiakuid ja seeläbi ka saadavaid andmeid. Seejuures nõuab iga lisatav tasand lisavahendeid (mängijad, aeg, ruumid jm).

9

Luttwak, E. N. 2001. Strategy: The Logic of War and Peace. Revised and enlarged edition.
London: Belknap Press, pp. 87–91.
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Siiski ei saa väita, et näiteks diviisitaseme tegevuste uurimiseks peaks
olema mängijatega mehitatud nii kõrgem (korpus) kui ka madalam tase
(brigaad). On võimalik mängida ainult ühel tasandil, seda ühtlasi uurides,
juhul kui on arvestatud sellest tulenevate piirangute ja võimalustega. Valitud
tasand mõjutab ka vastaspoole mängijate proﬁili ja plaane. Kui uuritakse
sõjalis-strateegilise tasandi küsimusi, peaks vastaspoole mängijad pärinema samuti sellelt tasandilt. Kui uurimistöö üks eesmärk on näiteks kirjeldada hõõrdumise mõjusid brigaadi- ja pataljonitasemel, siis võiks olla tegu
pataljoni- ja brigaaditaseme väljaõppekursuse läbinud ohvitseride ja allohvitseridega.
Uurimistöös valis autor tasandiks operatsioonilis-taktikalise tasandi ning
sinise poole madalaima taseme üksuseks jalaväerühma ja kõrgeima taseme
üksuseks jalaväebrigaadi. Punase poole madalaima taseme üksus oli pataljon
ja kõrgeim üldvägede armee.
Mängutüübid sõltuvad eesmärkidest ja tasanditest. Mouati järgi on need
võimalik jaotada seminar-tüüpi, maatriks-tüüpi, vabadeks ja reeglitega sõjamängudeks10. Seminar- ja maatriks-tüüpi mängud sobivad enamasti sõjalispoliitiliste küsimuste uurimiseks, aga neist võib olla kasu ka teiste sama
laadi protsesside, nt sotsiaalmajanduslike nähtuste uurimisel. Seminar- ja
maatriks-tüüpi mängudes on suur roll vahekohtunikul-mängujuhil, kelleks
võib olla ka žürii, komisjon vm organ. Mängijatel on eesmärkide elluviimisel
suur vabadus. Nad kirjeldavad neid vahekohtunikule ning kaart on pigem
visuaalse efekti loomiseks kui tegelike vahemaade ja maastikuelementide
hindamiseks. Seetõttu võib olla keeruline kasutada maatriks- ja seminartüüpi mänge uurimismeetodina.
Vabades sõjamängudes on vähem reegleid ning mäng tugineb põhiliselt
mängijate seletustele ja vahekohtuniku otsustele. Kasutatakse mängulauda ja
üksuste ikoone, et pakkuda võimalust arvestada maastikuga ja muuta mäng
struktureeritumaks. Sellised mängud sobivad taktikatasandi väljaõppevahendiks. Kui leidub võimekaid vahekohtunikke, võib neid mänge kasutada
teatud määral ka analüüsivahendina.
Järgmist tüüpi sõjamängudes ehk reeglitega mängudes on üksuste omadused (nt liikumiskiirus), maastiku omadused (nt kraavide läbitavus) ja relvade
mõju (nt suurtükitule mõju kindlustatud positsioonile) juba määratud. Sõjamängude omadusi on kirjeldanud Pournelle (vt joonis 2), kellele tuginedes
10

Mouat, T. 2018. Wargaming. – Wargaming Conference „UK Connections 2018“. London:
King᾿s College, pp. 13, 31, 32. (Esitlus sõjamängude konverentsil.)
http://www.professionalwargaming.co.uk/ (06.09.2019).
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osutus reeglitega sõjamäng (ingl rigid wargame) operatsioonilis-taktikalisel
tasandil analüütilise mänguna sobivaks autori magistritöös vägede omaduste
määramisel.
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Joonis 2. Sõjamängutüüpide omadused ja kasutusvõimalused Pournelle’ist lähtudes11

2.2. Sõjamängu komponendid
Sabini andmetel koosneb sõjamäng järgmistest komponentidest: vägede
koosseis, võimed, geograaﬁline keskkond ning otsustuskeskkond mängus
osalejatele12. Siia tuleb analüütilise mängu puhul Perla järgi lisada ka analüüs ja reeglistik13. Vägede koosseis lähtub kindlaks määratud tasanditest,
mängijate hulgast ja mängu eesmärgist. Näiteks kui sõjamängu eesmärk ja
uurimisküsimused on seotud ühendrelvaliigi lahinguga, tuleb mängida ka
lahingutoetusüksusi (nt tuletoetus-, pioneeriüksus).

11

Pournelle, P. 2018. Refinement of Wargames in the Wargaming Life Cycle. – Wargaming
Conference „UK Connections 2018“. London: King᾿s College, p. 19. (Esitlus sõjamängude
konverentsil.)
http://www.professionalwargaming.co.uk/ (06.09.2019).
12
Sabin, P. 2012. Simulating War: Studying Conflict Through Simulation Games. London:
Continuum International Publishing Group, pp. 47–54. [Sabin 2012]
13
Perla, P. 1990. The Art of Wargaming: A Guide for Professionals and Hobbyists. Annapolis: United States Naval Institute, p. 165. [Perla 1990]
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Geograaﬁline keskkond kujundatakse mängu eesmärgi, vägede koosseisu ja mängu tasandi alusel. Eri geograaﬁlistes piirkondades on erinevad
maastiku omadused ehk lahinguvälja luure-ettevalmistus tegurid, mis
hakkavad mõjutama väevõimeid. See-eest operatsioonilis-strateegilise
tasandi mängus on suurem roll PMESII-ASCOPE teguritel14. Vägede koosseisu kõige madalama taseme määramise olulisus tuleb esile kaardil mängitavate sõjamängude puhul – milline mängulaua mõõtkava sobitub üksustega.
See-eest poliitilise tasandi mängus ei ole kaart ja selle mõõtkava olulised.
Näitena võib tuua väevõimete määramiseks kasutatud mängulaua, kus
punastel oli madalaima taseme üksus kompanii ja seetõttu ühe heksagoni
suurus ümardatult 1 × 1 km.
Otsustuskeskkonna kujundamine eesmärgist lähtudes on keerulisim
osa analüütilise mängu loomisel. Kui anda mängijatele täielik vabadus, on
võimalik saada rikkalikumaid andmeid, kuid tekib oht, et saadud andmed
ei ühti uurimistöö eesmärgiga. Seetõttu võib väita, et piiranguteta mängud
annavad probleemist esmase ülevaate ja võimaldavad seda raamistada, kuid
ei ole nii sobilikud protsesside uurimiseks. Teisest küljest pakuvad piirangutega mängud, kus nii sinise kui ka punase poole ülematele on seatud
raamid (ajas, ruumis, ülesannetes, vahendites ja kõrgema ülema kavatsuses), võimalust suunata mängu kese eesmärgi täitmisele. Seejuures võivad
andmed jääda seatud raamide tõttu siiski piiratuks.
Autor on kasutanud magistritöös geograaﬁlise keskkonnana Kagu-Eesti
ruumi, mis tehnilise lahendusena oli kuvatud JCATS-i (Joint Conflict and
Tactical Simulator) versiooni 13.1 programmis. Vägede koosseisuks oli
punaste poolel avalikele allikatele tuginedes koostatud üldvägede armee ning
siniste poolel kergejalaväebrigaad. Otsustuskeskkonna lõid järgmise taseme
ülemate operatsioonikäsud, mis olid loodud eesmärgiga tekitada piisava ulatusega konﬂikt ajas, ruumis ja vägedes.
Täringu kui tulekontaktide lahendusi määrava elemendi roll sõjamängudes on Rubeli andmetel esitada keeruliste süsteemide toimimine, mis vähemalt osaliselt sõltuvad inimtegurist ja vajaksid täringuvabaks modelleerimiseks arvutusmahukaid Monte Carlo tüüpi matkemudeleid15. Tankipataljoni
rünnaku korral on inimtegurist sõltuvaid aspekte liiga palju, et neid iga kord

14

PMESII – political, military, economic, social, infrastructure, information (ingl ‘poliitiline, militaarne, majanduslik, sotsiaalne, infrastruktuur, informatsioon’). ASCOPE – areas,
structures, capabilities, organizations, people, events (ingl ‘piirkonnad, struktuurid, võimed,
organisatsioonid, inimesed, sündmused’).
15
Rubel 2006, p. 119.
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matemaatiliselt mudeldada, kuid täring võimaldab nende kiiret, üldistatud
esitust. Teine täringu ülesanne on võimaldada riskida. Täielikku edu toovad
sõjamängudes väga vähesed lahendused. Seetõttu võimaldab täring tingimusi arvestades (erinevad mõjutegurid) kerge vaevaga välja selgitada, kelle
kasuks tulevahetus kaldub. Seejuures võib füüsilist täringut asendada ka
stohhastiline algoritm arvutis või mõni muu juhuslikkuse põhimõttel mudel.
Viimase kahe koostisosana on loetletud mängijad ja analüüsijad. Mängijate valimit on võimalik luua kõiki sotsiaalteadustes tunnustatud valimitüüpe kasutades. Väljaõppe sõjamängus võib üks pool olla ja tihti peabki
olema teisest võimekam. Analüütilise mängu puhul on aga oluline valimi
proportsionaalsus, et üks pool ei saavutaks märkimisväärset eelist teise üle,
välja arvatud juhul, kui see on olnud mängu loomisel eesmärk. Viimasena
on loetletud veel üks inimkomponent – analüüsijad. Downes-Martini järgi
on uuringuid võimaldava sõjamängu analüüsijate proﬁil määrava tähtsusega
just emotsioonide ja hoiakute mõttes. Võib selguda, et vanemohvitser, kes on
analüüsitava süsteemi osa, ei osutu kuigi tõhusaks analüüsijaks.16

2.3. Mängulaud: erinevad võimalused
Arvutis mängitavatel sõjamängudel on Perla järgi mitu eelist17. Arvutiprogramm pakub tavaliselt terviklahendust reeglites. See võimaldab hoida
inimmõjud ainult sinise ja punase poole ülemate otsuste ja analüüsijate
tegevuse tasandil, kuna vahekohtunikke ei vajata. Samuti pakub arvutiprogramm, nt JCATS, kaarti koos maastiku mõjude ja nende koeﬁtsientidega
üksuste omadustele, lisaks lahendab arvuti matemaatiliselt tulekontakte.
Arvutis mängitavaid sõjamänge iseloomustab väiksem ajakulu ja kergem
andmete kogumine kvantitatiivseks analüüsiks, sest kõike on võimalik digitaalselt talletada. Viimase eelis on see, et arvuti kui tulekontaktide lahendaja on kõigi osaliste vastu võrdne ning nii ei teki vahekohtuniku inimlikest
vigadest ja emotsioonidest tulenevaid ebatäpsusi.
Arvutis mängitavate sõjamängude üks puudusi on inimestevahelise suhtluse puudumine. See võib muuta mängu raskemini vastuvõetavaks. Lisaks
tuleb arvestada, et vägede omadusi ja tulekontaktide tulemusi mõjutavad
algoritmid ei ole tavaliselt selgelt nähtavad ning osalejad ei pruugi mõista,
16

Downes-Martin, S. 2015. How Not to Not Analyze Wargames. – Wargaming Conference
„UK Connections 2015“. London: King᾿s College, pp. 5–8. (Esitlus sõjamängude konverentsil.)
http://www.professionalwargaming.co.uk/ (07.09.2019).
17
Perla 1990, pp. 167–177.
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millised võimed on üksustel võrreldes vastasega. Ühtlasi võib mõni mängija
olla teistest arvutiprogrammi käsitsemisel osavam ning see võib anda märgatava eelise. Lõpuks jääb võimalus, et igas arvutiprogrammis on vigu ja lõtkusid, mida osav kasutaja saab ära kasutada. See võib analüütilise mängu puhul
mõjutada tekkivaid andmeid.
Paberkaardil analüütilise sõjamängu peamine tugev külg on kõigile osalejatele arusaadavad reeglid. Seetõttu ei sõltu tulemus programmi kasutamise
meisterlikkusest ning situatsioonid ja nende lahendid on läbipaistvad. Teisest
küljest on kaardil mängitava sõjamängu puudus suur ajakulu, kuna lahinguolukordi peavad lahendama vahekohtunikud. Lisaks on ajakulukas sõjaudu
tekitamine ja töömahukas üksuste võimete loomine, kuna kõik maastikuelemendid ja üksuste tingmärgid on üldjuhul paberist või muust materjalist.
Lähtudes eelmistes lõikudes esitatud kaalutlustest, otsustas autor kasutada uurimistöös arvutisüsteemi JCATS versiooni 13.1. Seejuures on oluline eristada arvutiprogrammi abil toimuvat, ent inimjuhitavat sõjamängu
ja tervikuna matkesüsteemil põhinevat mängu (õppust). Viimase puhul on
vägede liikumine ja tegevus programmeeritud ning arvutisüsteem juhib
seda, arvutades tulemusi. Teisisõnu loob arvutisüsteem kõik mängu komponendid: otsustuskeskkonna, väed, geograaﬁlise ruumi ja reeglid. Inimjuhitavas sõjamängus on otsustuskeskkond mängijate ehk inimeste käes ning
arvutisüsteem pakub vägede koosseisu ja võimeid, keskkonda ja reeglistikku.

3. Üksuste omadused ja nende määramine
3.1. Üksuste omadused ehk väevõimed
Fulleri järgi iseloomustab sõjaväeüksust kolm omadust: liikuvus, kaitstus ja
tulejõud. Liikuvus jaguneb seejuures kolme klassi: strateegiline, operatsioonitasandi ja taktikaline liikuvus. Siinses artiklis käsitletava sõjamängu kontekstis on oluline Fulleri nimetatud taktikaline liikuvus: vägede võime
sooritada liikumisi, olles lahingukontaktis või vastasega vahetu kontakti
ohus.18
Tulejõudu nimetab Fuller võimalusena vastast füüsiliselt hävitada. Tulejõu vastand on Fulleri mudelis kaitstus, mis peaks takistama vastase tulejõul
üksust hävitada.19
18

Fuller, J. F. C. 1926. The Foundations of the Science of War. London: Hutchinson and
Company. New edition 1983. U.S. Army War College, pp. 148–149.
19
Ibid., pp. 149–153.
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Liikuvust, kaitstust ja tulejõudu nimetab Simpkin võitlusvõime peamiste
füüsiliste komponentidena, mida kirjeldab joonis 3. Simpkin rõhutab seejuures ka mittemõõdetavate komponentide mõju võitlusvõimele.20 See toetab
sõjamängude kontekstis liikuvuse, kaitstuse ja tulejõu kolmiku mõjusid väevõimete all, samal ajal kui mõni mittemõõdetav võitlusvõime komponent
tuleneb mängijatest (nt vastaspoole ülemate otsustuskiirus) ning mõnda on
võimalik luua mõjuteguri abil.
7
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Joonis 3. Liikuvuse, kaitstuse ja tulejõu kolmnurk Simpkinist lähtudes21
Joonise seletus:
L – liikuvus;
T – tulejõud;
K – kaitstus;
mehh – ühendrelvaliigi soomusüksus jalaväe lahingumasinatel ja tankidel;
JV kopteritel – transpordikopteritel liikuv jalaväeüksus;
kaevunud JV – kindlustatud positsioonil võitlev jalaväeüksus.

Liikuvuse, kaitstuse ja tulejõu baasväärtuse määramisel tuleb silmas pidada,
et need esinevad alati võrdluses vastasega. Autor määras omadused joonisel
4 kujutatud protsessis. Esimene samm oli määrata algväärtused, mida teise
sammuna katsetati kaardil mängitava reeglitega sõjamängu abil. Kolmanda
sammuna muundati kaardil mängitava sõjamängu üksuste omadused
JCATS-i programmile sobivaks. Liikuvuse puhul võeti aluseks jalastunud
20

Simpkin, R. E. 1985. Race to the Swift: Thoughts on Twenty-First Century Warfare.
London, Brassey᾿s Defence Publishers, pp. 81–83. [Simpkin 1985]
21
Ibid., p. 82.
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jalaväeüksusel kaks punkti, ratassoomukeid kasutavatel üksustel neli ja
lintsoomukeid kasutavatel üksustel kuus punkti. Kaitstuse puhul määrati
baasväärtused järgmiselt: jalastunud allüksus üks punkt, kergelt soomustatud sõidukitel (nt soomustransportöörid) üksus kaks punkti ja tankiüksus
kuus punkti. Tulejõu algväärtused olid loodud sama moodi: jalastunud allüksusel kaks punkti, kuulipildujatega relvastatud kergsoomukite üksusel
kaks punkti, tankiüksusel kuus punkti ja liikurhaubitsatega relvastatud
allüksusel kümme punkti. Sellised väärtused loodi jalastunud kompanii
võimete põhjal, teisendades need teoreetilistele allikatele, nt Simpkinile tuginedes sobilikuks teist tüüpi üksustele.
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Joonis 4. Üksuste omaduste määramine22

Simpkin nimetab võimekordisteid käsitledes ühe olulisema tegurina maastiku mõju lahingutegevusele. Ta jaotab kordistid võime- ja manöövrikordistiteks. Maastik võib Simpkini järgi kuuluda mõlemasse klassi, mõjudes
nii manöövrile kui ka võimele, nt olukorras, kus tugev kaitsemaastik lisab
füüsilist võitlusvõimet kaitsvale üksusele ja vähendab ründaja võimalusi
manöövrit sooritada. Seejuures toob Simpkin välja ka liikuvuse, kaitstuse ja
tulejõu kolmiku seotuse võime- ja manöövrikordistitega.23
Simpkini, Fulleri ja Sabini seisukohtadele tuginedes määrati maastiku
mõjud koeﬁtsientidega, mis suurendasid või vähendasid üksuste omaduste
22
23

Autori koostatud.
Simpkin 1985, pp. 85–87.
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baasväärtusi või ei avaldanud neile mõju. Näiteks lagedal alal oli lintidel
üksusel kolmekordne liikumiskaugus, see-eest linnas vähenes tankiüksuse
liikumiskaugus kolm korda ja suurenes jalastunud üksuse kaitstus kolm
korda.
Eespool kirjeldatud omadused ja nende maastikust lähtuvad mõjutegurid
on autor loonud eeldusel, et allüksused liiguvad lahingukontaktis olles või
lahingukontakti eeldades kindlat tüüpi taktikalises rivistuses (eespool on esitatud ainult näited, muutujaid oli uurimuses rohkem).
Ühendrelvaliigi mõjutegurid määrati kolmes klassis: kaudtuli, pioneeritegevus ning jalaväe ja soomusüksuse koostöö. Kaudtule ühendrelvaliigi
mõjutegur andis võimaluse rünnata pärast kaudtulelööki manööver üksustega
vastase üksust, mille kaitstus ja tulejõud oli vähenenud ühe punkti võrra.
Samal ajal oli kaudtule tellimiseks vaja, et mõni oma allüksus asetseks sensorkaugusel ehk kaugusel, kus sensor on võimeline veel midagi olulist tuvastama. Pioneeritegevuse valdkonnas on näitena esitatud välikindlustamine,
kus iga allüksus suutis kindlustada end oma vahenditega, suurendades oma
kaitstust kahe punkti võrra. Sellest tasemest edasi oli tarvis rasketehnikaga
pioneeriüksuse toetust, mis võimaldas veelgi suuremat kaitstust. Jalaväe ja
soomusüksuse koostöö mõjuteguri puhul oli modelleeritud situatsioon, kus
jalastunud üksus, mis asus samas heksagonis soomusüksusega, suurendas
soomusüksuse kaitstust kahe punkti võrra.
Omaduste määramine tähendas mängu mitmekordset katsetamist ja
osalejate küsitlemist iga mängu järel. Küsimused hõlmasid omaduste ja eri
mõjutegurite väärtusi. Näiteks tekkisid muutused üksuse otsetule ja kaudtule
eest kaitstuse väärtustes, samuti tekkis kolonnis liikumist kajastav mõjutegurite tabel, mis iseloomustas suure kiirusega, aga vähese julgestusega
teedel liikumise võimalust. Kõigi omaduste määramiseks kasutatud sõjamängude tulemused pandi kirja (vt näide lisas 1).
Üksuste sensorvõime näitab, kui kaugelt suudetakse vastast avastada ja
mõjutada. Seejuures on allüksuse võime summeerimine vajalik rühma- või
kompaniitasemest kõrgemal. Arvesse tuleb võtta muu hulgas rühmituse
laiust ja sügavust, tavapärase taktikalise käitumise või doktriinilise mudeli
põhist patrullide, vaatluspostide vms ulatust ning tehnoloogialuure vahendeid. Sensorkaugusel on kaardil mängitava sõjamängu puhul otseseos mõõtkavaga (heksagoni suurusega) ja sellel omakorda vähima üksuse suurusega,
mida liigutatakse.
Omadusi peaks saama määrata andmete küllastumiseni ehk olukorrani,
kus mängijad ei esita enam uusi parandusettepanekuid omaduste ega nende
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mõjutegurite kohta. Selle saavutamiseks on autor kasutanud magistritöös
katsemängudes sama katserühma tuumikut.
Tulekontaktide tulemuste arvestamine ja täringuheited arvutati järgmise
valemi alusel: 6 – (ründaja tulejõud / kaitsja kaitstus). Võttes aluseks, et
ründaja tulejõud on 5 ja kaitsja kaitstus 2, saame 6 – (5 / 2) = 6 – 2,5 = 3,5.
Seega tuli rünnaku õnnestumiseks ja vastase hävitamiseks veeretada täringuga 4 või rohkem, kuna kasutati ümardamist. Selle valemi loomisel oli
aluseks kaitseuuringute ja tehnoloogia labori (Defence Science and Technology Laboratory; DSTL) ajaloolistel uuringutel põhinev jõudude suhtarvude
analüüs24.
Pärast omaduste määramist kanti need üle JCATS-i programmi, kus
saadud väärtused tulejõus, kaitstuses ja liikuvuses muudeti sobilikuks
JCATS-i parameetritele. Kuna omaduste määramiseks kasutatud sõjamängul olid väärtused punktides (näiteks otsetulerelvade tulejõud tankil 6),
aga JCATS-i programm kasutas keerukamaid valemeid, mille väärtused olid
protsentides, muundati punktides väärtused JCATS-i väärtusteks, kasutades
vastaspoolte üksuste omavahelisi suhteid. Näiteks siniste tankitõrje-raketisüsteemid olid punaste soomustransportööridest üle 80% efektiivsemad
(täpne väärtus peidetud). See põhines arvutuskäigul 6 – (6 / 1) = 1 (vt valemit
eespool).
Samal moel eelmises lõigus kirjeldatuga teisendati JCATS-i programmis
kõigi üksuste omavahelised suhted ning seejärel tehti katsetus. Selle käigus
tulistati esmalt kõigi mängus kasutatavate üksuste relvasüsteemidega kõiki
vastaspoole elemente ja vastupidi. Tulemusi hindas eksperdirühm, kelle
hinnangute alusel tehti parandused. Samal moel määrati ka välikindlustuste
ja eri maastikutüüpide mõju jms. Seejuures vastas suur osa parameetreid
juba enne JCATS-i katseperioodi kaardil mängitava sõjamänguga tuvastatuile, nt major Rauno Viitmann oli täpsustanud oma magistritöö jaoks
kaudtulerelvade omadusi25. See asjaolu osutus uurimistöö käigus veel üheks
kontrollmehhanismiks, kuna samasugused parameetrid tuvastati mitme
vahendi abil. Andmed küllastusid iga näitaja puhul üldjuhul kolme katsetuskorraga, mõne üksiku näitaja puhul oli tarvis kuni seitset kordust.

24

Force Ratio Risk Levels. – Connections UK. Defence Academy of the United Kingdom.
www.professionalwargaming.co.uk (09.09.2019).
25
Viitmann, R. 2018. Jalaväebrigaadide suurtükiväevõime ühtlustamise võimalused
liitsuurtükipataljonide rakendamise kaudu. Magistritöö. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.
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Autori hinnangul on samal viisil võimalik määrata pärast mõnetist
katsetamist üsna edukalt teisigi parameetreid: ööpäeva aega, üksuse kogemust, üksuse väsimust, ülemate asjatundlikkust, moraali, termobaarilise
moona mõju kindlustatud positsioonidele jms. Oluliste märksõnadena saab
välja tuua katsetamise kuni andmete küllastumiseni ning tegevuskäigu
dokumenteerimise.
Emotsioonidest tulenevat mõju tuleb eespool kirjeldatud kalibreerimisel
vältida. Sõjamängude käigus tekib emotsioone, vaidlusi ja palju muud inimesele omast. Nendest mõjutatud otsused on sõjamängude lahutamatu osa,
kuid analüüsimisel tuleb emotsioonid kõrvale jätta.

3.2. Sõjamängu edukuse määramine ehk võidupunktid
Sabin kirjeldab sõjamängu võidupunktide tavapäraste koostisosadena aega,
ruumi ja vägede seisundit26. Aja puhul on silmas peetud kas vastaspoolest
kiiremat tempot või ülesande täitmist ettenähtud aja jooksul. Ruumi puhul
on tegu maastiku kontrollimisega kas mängu lõpuks või mängu jooksul.
Selleks on tavaliselt määratud geograaﬁlised elemendid (sild, linn, ristmik
vms). Vägede seisundit saab käsitleda nii enda kui vastase kaotuste kaudu
kas mängu lõpuks või mängu mingi etapi lõpuks. Seda on võimalik eristada
ka üksuste või üksuse tüüpide kaupa.
Sabini kirjeldatud võidupunktide koostisosad ühtivad ka Vego kirjeldatud operatsiooniliste teguritega. Vego käsitluses on aja, ruumi ja vägede
õige ning omavahelises tasakaalus kasutamine sõjakunsti üks aluseid. Vego
käsitab ruumi nii nagu Sabingi geograaﬁlise maa-alana, millel on kindlad
omadused ning mis mõjutab nende kaudu vägede omadusi. Vägesid iseloomustab Vego kahte tüüpi näitajatega. Esiteks mõõdetavad suurused, nagu
tanki liikumiskiirus või mürskude hulk lahingukomplektis. Teiseks kirjeldab
Vego raskesti hoomatavaid suurusi, nagu moraal või ülemate otsustuskiirus,
mis mõjutab vaieldamatult lahingutegevust, kuid mida on keeruline arvväärtustena esitada.27
Hanska toob doktoritöös välja aja olulisuse kahel moel. Esiteks mõõdetavate ja prognoositavate väärtustena, näiteks kuuli lennukaugus või

26

Sabin 2012, pp. 124–125.
Vego, M. 2007. Joint Operational Warfare: Theory and Practice. New edition 2009. Newport: U.S. Naval War College, III–35, 44–45, 60.

27
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läbistusvõime teatud materjalide puhul. Teiseks toob Hanska välja ajamõõtme ehk tegutsemis- või otsustuskiiruse võrreldes vastaspoolega.28
Autor koostas uurimistöös lahinguedu hindaja (vt tabel 1), kasutades
elementidena eespool nimetatud aega, ruumi ja vägede seisundit lahingu
lõpuks. Sellele lisandus ka ülesande täitmise tegur, millele anti hinnang nii
nagu teistele teguritele kolmepalliskaalal. Iga tegurit hindas esiteks autor ise
ja seejärel eksperdirühm, kes ei olnud autori hinnangutest teadlik. Ruumi
puhul hinnati ühe lahingutoiminguna võtmemaastike kontrollimist. Need
võtmemaastikud tuvastati maastikuanalüüsi abil ning täpsustati ja kaaluti
vägede omaduste määramiseks kasutatud sõjamängude kaudu.
Tabel 1. Lahinguedu hindaja29

Punased

Sinised

Võtmemaastike
kontrollimine

Tempo

Kaotused

Kontrollis
võtmemaastikku
nr 1:

Reservi
ümberpaigutamine
kiirem kui
punastel:

Kaotas pool
võtmeüksustest:

1 punkt

2 punkti

1 punkt

Kontrollis
võtmemaastikke
nr 2, 3, 4 ja 5:

Reservi
Kaotas üle
ümber1/3 võtmepaigutamine üksustest:
aeglasem kui
sinistel:

2 punkti

1 punkt

2 punkti

Ülesande Punktid Märkused
täitmine

Kontrollgrupi
hinne:
2 punkti

6

7
Kontrollgrupi
hinne:

3 punkti

8

9

Vägede seisundi hindamisel lähtuti kummagi poole võtmeüksuste kaotustest,
millele anti hinnang kolmepalliskaalal. Näiteks oli tankitõrje-allüksuse
kaotus suurema kaaluga kui miinipilduja-allüksuse kaotus. Võtmeüksused
tuvastati samal moel, nagu määrati võtmemaastikud. See põhines vägede
analüüsil ning täpsustused tehti sõjamängude läbimängimisel.
28

Hanska, J. 2017. Times of War and War over Time. Thesis. Helsinki: Finnish National
Defence University, p. 320.
29
Tabel on koostatud autori magistritöö jaoks, kuid väärtusi on muudetud, et artiklit oleks
võimalik avaldada.
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Ajategurit oli kõige keerulisem hinnata, sest vastaspoolte tempo võrdlemiseks ei olnud täpseid analüüsivahendeid. Seetõttu kasutati üldistatud indikaatoritena madalama taseme üksuste manöövreid: siniste brigaadi puhul
vaadeldi pataljonidele antavaid uusi ülesandeid, märkimisväärseid liikumisi
jms. Punaste üldvägede armee puhul vaadeldi järgmise brigaadi lahingusse
viimist, rünnakutelje vahetamist jms. Tempole anti nii nagu kahele eespool
nimetatud tegurile hinnang kolmepalliskaalal.
Eespool kirjeldatud edukuse kriteeriumide käsitlus iseloomustab tavapärast lahingutegevust. Tavapärasest maavägede lahingutegevusest erinevat tüüpi võitlust käsitlevas mängus võivad võidupunktide kriteeriumid olla
teistsugused. Schroden väidab, et aja, ruumi ja vägede kolmik sobib edukuse
mõiste määratlemiseks pigem tavapärastes operatsioonides ning mässutõrjeoperatsioonid vajavad teistsuguseid edukuse kriteeriume30. Seda väidet
toetab ka Schrodeni kirjutisest hiljem ilmunud „NATO Operations Assessment Handbook“, mis käsitleb peamiselt mässutõrjeoperatsioonide edukuse
hindamist31. Tavatuid elemente käsitlevate mängude edukuse kriteeriume
tuleb vaadelda iga mängu luues keskkonnast tulenevalt eraldi.

4. Andmekogumine ja -analüüs
Perla käsitluses saab analüütilise sõjamängu käigus tekkinud andmeid uurida
eelkõige kvalitatiivsete meetodite alusel32. Kuna sõjamängu tulemusi mõjutavad osalejate otsused, võib väita, et iga sõjamäng on ainulaadne. Seda
arvestades oleks statistilise olulisuse saavutamiseks tarvis sõjamänguseeria
läbi mängida andmete küllastumiseni, mis nõuaks palju aega ja jõudu.
Downes-Martini järgi on analüütiliste sõjamängude puhul võimalik kasutada
kõikvõimalikke kvalitatiivseid andmekogumismeetodeid ning mitut andmeanalüüsimeetodit33.
Ka Pattoni järgi võimaldab kvalitatiivne andmeanalüüs saada vastuseid loominguliste ja ebastandardsete protsesside kohta. Kvalitatiivse analüüsi meetodite abil on Pattoni järgi võimalik sügavamalt mõista ka kvantitatiivsete uuringute tulemusi, leides seoseid ja otsides vastust küsimusele
30

Schroden, J. 2011. Why Operations Assessment Fail: It᾿s Not Just the Metrics. – Naval
War College Review, Vol. 64, No. 4, Autumn. Newport: U.S. Naval War College, p. 97.
31
NATO Operations Assessment Handbook 2015. – Nato Multimedia Library.
www.natolibguides.info (19.09.2019).
32
Perla 1990, p. 281.
33
Downes-Martin 2015, p. 17.
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„miks?“.34 See asetab sõjamängude puhul andmed konteksti, kuid ei välista
meetodi osalist seotust kvantitatiivse analüüsiga (vt alapeatükk 4.3).
Andmekogumist suunavate uurimisküsimuste loomine on eduka analüüsi
alus. Tuginedes Davise kirjutisele, kus on käsitletud sõjamängu protsessis
mudel–mäng–mudel, saab välja tuua kaks võimalust sõjamängude uurimiseks küsimuste püstitamisel ja andmekogumisel. Esiteks ei saa sõjamängu kasutada prognoosimiseks, arvutamiseks või modelleerimiseks
täppisteadustele omasel viisil. Teiseks on sõjamängude abil uuritavad pigem
laiemad protsessid, mõjud ja seosed.35

4.1. Andmete kogumine
Andmeid kogus autor magistritööd kirjutades mitmele meetodile tuginedes,
et tasakaalustada triangulatsiooni abil eri meetodeid. Esimene andmekogumismeetod oli sõjamängude käigus tekkinud lahingudokumentatsiooni
talletamine hilisema analüüsi tarbeks. Sõjamängudes osalevate uurimisaluste
juhtimistasandite koostatud lahingudokumendid (lahingukäsud koos lisadega, eelkäsud ja osakäsud) koguti kokku ja hoiti alles edasiseks analüüsiks.
Kuna lahingukäske ja tagasisidet antakse ka suuliselt, valiti teiseks andmekogumismeetodiks ﬁlmimine. Filmiti lahingukäskude andmist uurimisalustel tasanditel, et hiljem küsimusi, vastuseid ja tagasisidet analüüsida. See
osutus väärtuslikuks meetodiks, kuna nii mõnedki sel moel kogutud andmed
viitasid olulistele mõjuteguritele.
Intervjuud sõjamängudes osalenud vastaspoolte juhtidega oli kolmas
andmekogumismeetod. Intervjuude koostamisel lähtuti Pattoni poolstruktureeritud, avatud vastustega intervjuust (ingl interview guide approach) ning
need tehti eraldi sinise ja punase poole uurimiskeskmes ülematega36. Intervjuude puhul kaaluti, kas kasutada avatud vastuseid võimaldavaid üldistatud
küsimusi või uurida konkreetsete elementide kohta (nt üllatusefekt). Autor
otsustas viimase kasuks, kuna järgmine andmekogumismeetod – vaatlus –
võimaldas laiemat käsitlust ja tasakaalustas intervjuude kitsamat fookust.

34

Patton, M. Q. 2015. Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory
and Practice. 4th edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc., pp. 231–232.
[Patton 2015]
35
Davis, P. K. 2017. Illustrating a Model-Game-Model Paradigm for Using Human Wargames
in Analysis. RAND Working Paper. Santa Monica: RAND Corporation, pp. 4–8.
36
Patton, M. Q. 2001. Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and
Practice. 3rd edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc., pp. 342–345.
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Sõjamängude vaatlemiseks lõi autor vaatluspäeviku, võttes aluseks
Pattoni vaatlusmärkmete tegemise juhtnöörid37. Vaatluspäevikusse kanti
sündmuse aeg, koht (lahingutegevuse käigus toimunu geograaﬁline asukoht, mitte mängijate asukoht), osalejad (sündmuses osalevad allüksused),
sündmuse lühikirjeldus ja tähelepanek (vt tabel 2). Nimetused ning üksuste
numbrid ja tüübid on tabelis muudetud, et artiklit oleks võimalik avaldada.
Tabel 2. Väljavõte magistritöös kasutatud vaatluspäevikust38

Aeg

Koht

180900 VõtmeDEC18 maastiku
nr 1
piirkond

Osalejad

Sündmus

Tähelepanek

Siniste
jalaväepataljon
nr 3 ja
punaste
27. motolaskurbrigaad

Siniste jalaväepataljoni kaitselahing efekti
SEISKA (BLOCK)
saavutamiseks
võtmemaastiku nr 3
piirkonnas. Punaste
planeeritud rünnak
rajamaks läbipääsu
(BREACH) siniste
rindest.

Sinise poole välikindlustused on oluline
tugevus. Kuna see on sinise
poole põhipingutus, viitab
see põhipingutuse loomisele
vahenditega. Samuti näitab
see ühendrelvaliigi lahingut
kompensatsioonina.
Kindlustatud positsiooni
visa kaitse võis mõjuda
punasele poolele üllatavalt,
kuna sinine ei asunud
eemalduma, ning
seetõttu langes punase
poole pealetungitempo.

Olenevalt uuringu eesmärgist ja uurimisküsimustest peab autor võimalikuks
kasutada edasistes uuringutes andmekogumismeetodina ka lahingupäeviku,
jututoa või mõne muu sõnumitel põhineva suhtlussituatsiooni analüüsi.
Selline käsitlus võimaldaks saada vahetumaid ja rikkalikumaid andmeid
lahingutegevuse juhtimise ja edastatud käskude kohta. Ühtlasi aitaks see
vähendada uurija emotsioonide osakaalu, mida sisaldavad nii intervjuud kui
ka vaatluspäevik.

4.2. Kvalitatiivne andmeanalüüs
Kui tugineda Pattonile ja lähtuda kvalitatiivsete andmeanalüüsimeetodite
paradigmast, on võimalik analüütiliste sõjamängudega kogutud andmeid
37
38

Ibid., pp. 269–270, 302–305.
Autori koostatud.
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analüüsida nii standardiseeritud kontentanalüüsi kui ka kvalitatiivse sisuanalüüsi abil39. Ühtlasi peab autor võimalikuks kasutada Tartu Ülikooli sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaasi kodulehel viidatud kujutiste lugemise tehnikat sõjamängude puhul andmete analüüsiks40, sest see
võib pakkuda võimalust taktikalise graaﬁka (tingmärgid, lahingutoimingud,
vastutusalad jms) analüüsiks.
Autor otsustas jätta kõrvale standardiseeritud kontentanalüüsi, sest Tartu
Ülikooli sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaasi andmetel
võib see meetod anda küll tõestatud, ent ilmselgeid tulemusi, kuna näitab
peamiselt esinemissagedust, mitte ei ava niivõrd sisu41. Näide: kui lahingukäskudes ja intervjuudes oleks palju viiteid vasturünnaku kohta, ent operatsiooni käigus vasturünnakut ei toimugi, võib selle meetodi järgi jääda analüüs pealiskaudseks ja põhjused võivad jääda käsitlemata.
Lähtudes eespool kirjeldatust, on valitud uurimismeetodiks kvalitatiivne sisuanalüüs suunatud kodeerimise abil. Pattoni kohaselt saab suunatud kodeerimist (Pattoni sõnul deduktiivne analüüs) kasutada juhul, kui on
võimalik luua teooriapõhine kodeerimisjuhis42. Seetõttu otsustati kasutada
suunatud kodeerimist, sest käsitletavate teemade kohta (manööversõda, selle
põhimõtted, taktikaline liikuvus jms) leidus varasemaid teooriaid ja kirjutisi,
mis võimaldasid luua kodeerimisjuhise.
Kvalitatiivse sisuanalüüsi jaoks kodeerimisjuhise koostamisel lähtus
autor teoreetilistest lähtekohtadest, kasutades sälkimist. Iga kategooria jaoks
leiti vähemalt kaks allikat, mis iseloomustasid analüüsi suunavat kategooriat.
Seejärel loodi iga koodi tarbeks kontrollküsimused, et hõlbustada hilisemat
tööd. Näiteks koodi „üllatus“ kontrollküsimusteks olid „Kas ja kuidas toimus
üllatus ajas, ruumis, vahendis, kavatsuses või meetodis?“ ning „Mil moel
mõjutas see vastaspoole tegevust?“. Kontrollrühma liikmed kont rollisid
ja ühtlustasid ka kodeerimisjuhist ning tegid proovikodeerimise. Saadud
koodid rühmitati kategooriate kaupa ning need omakorda alaküsimuste
kaupa. Kodeerimisjuhis on esitatud tabelis 3.
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Kalmus, V. 2015. Kujutiste lugemine. – Tartu Ülikool: Tartu Ülikooli sotsiaalse analüüsi
meetodite ja metodoloogia õpibaas.
http://samm.ut.ee/kujutiste-lugemine (10.09.2019).
41
Ibid.
42
Patton 2015, p. 551.
40

LAURI TEPPO

48

Tabel 3. Kodeerimisjuhis43

Uurimisküsimus 2: millised asjaolud sunnivad vastase
pealetungi katkestama, peatama?

Uurimisküsimuse
nr 2
koodid

Koodide
tekkimise allikad

K1 Üllatus

Kas ja kuidas toimus üllatus ajas,
ruumis, vahendis, kavatsuses,
meetodis; kas ja kuidas see
mõjutas vastaspoolt;
kui ei toimunud, siis kuidas
oleks võinud esineda?

Võtmemaastike
K2
kontrollimine

Kas sinised kontrollivad olulisi
võtmemaastikke või vallutavad Kudevita 1928;
neid tagasi; kas ja kuidas
Luusua 2015
mõjutab see punaste pealetungi?

VastuK3
rünnak

Kas ja kuidas mõjutab siniste
vasturünnak punaste pealetungi;
kas ja kuidas see on seotud
vasturünnaku konstantidega?

Fuller 1926;
Hanska 2017;
Sirel 2010;
Whaley 1969

Mellenthin 1979;
Webb 1985

Kuidas mõjutavad kaotused
K4 Kaotused punaste pealetungi katkestamist
või võiksid seda mõjutada?

Funk 1997;
McQuie 1987

Milline info sunnib või sunniks
punaseid katkestama pealetungi
(omad, vastane, maastik)?

Hanska 2017;
Whaley 1969

K5 Info

4.3. Kvantitatiivne mõõde analüütilises sõjamängus
Nagu eelmises alapeatükis kirjeldatud, on arvväärtuste analüüs sõjamängude
puhul keeruline, sest statistilist olulisust võib olla raskem saavutada. Samas
oli autoril tarvis kasutada kvantitatiivseid andmeid lahinguedu hindamiseks
teguri „vägede seisund“ puhul ning kolmandale uurimisküsimusele vastuse
leidmiseks. Kaotuste kirjeldamisel ja hindamisel lähtuti varem määratud
võtmeüksuste klassidest ning kaotusi kõrvutati, lähtudes nimetatud liikidest.
Näiteks kõrvutati punase poole soomustehnika kaotusi ning sinise poole
tankitõrje-granaadiheitjate kaotusi. Kaotuste teke kanti ajateljele (tundides) ning kaotuste väärtus oli kirjeldatud suhtarvuna koguhulgast. Sel moel

43

Väljavõte autori magistritöös kasutatud kodeerimisjuhisest.
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oli võimalik vaadelda kaotusi operatsiooni kulgemise kaudu ajas. Kaotusi
kõrvutav graaﬁk on esitatud joonisel 5.
SINISTE TANKITÕRJE-GRANAADIHEITJATE JA PUNASTE SOOMUSTEHNIKA
KAOTUSED
20
18

KAOTUSED %

16
14

C90

12

CG

10
8

MTLB

6

T72

4

TIGR

2
0

AEG TUNDIDES

Joonis 5. Kaotusi kõrvutav graafik44

Statistilise olulisuse saavutamise üks võimalus on mängida läbi analüütiliste
sõjamängude seeria. Seejuures on tähtis, et komponendid – osalejad, geograaﬁline keskkond, vägede koosseis ja nende võimed ning otsustuskeskkond – püsiksid kogu mänguseerias muutumatuna. See annaks võimaluse saada erinevaid arvandmeid, mida on võimalik analüüsida kvantitatiivse
andmeanalüüsi meetodite abil. Mida keerukam ja dünaamilisem otsustuskeskkond, mitmekesisem geograaﬁline ruum ja laiema proﬁiliga väegrupeeringud, seda pikemat sõjamänguseeriat läheb vaja, et saavutada statistiline
olulisus.
Eelnevas lõigus käsitletud lähenemisviis annaks küll statistiliselt usaldusväärseid andmeid, kuid nõuaks rohkem ressursse kui kvalitatiivsel analüüsil
põhinev uurimus. Autori hinnangul on võimalik kulutõhusust suurendada,
lihtsustades summeerimise ja üldistamise teel keskkonda, vägede koosseisu
ja võimeid, kuid jättes otsustuskeskkonna ühtseks.
Uurimistöös on autor teinud kõigepealt kvalitatiivse andmeanalüüsi
ning kõrvutanud seejärel kvantitatiivse meetodi järgi sagedustabeleid. Edasistes uurimistöödes oleks võimalik ka vastupidine lahendus. Esmalt tuleks
teha kaotuste kirjeldav statistika, mis hõlmaks aega, kohta lahinguruumis,
44

Autori koostatud.
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põhjust, üksuste või süsteemide arvu, suhtarvu koguhulgast jms kirjeldavaid
näitajaid. Seejärel oleks võimalik teha kvalitatiivne analüüs, kirjeldamaks,
mis otsustega kaasnes mis tüüpi ja kui suurel hulgal kaotusi, millised on
seosed lahinguedu mõjutavate teguritega, kas ja kuidas vaheldus tempo jms.
Uurimust niimoodi üles ehitades tuleks vältida negatiivset mõju osalevatele
mängijatele, kellele võib sõjamäng muutuda kurnamislahingu pidamiseks.
Seda on autori hinnangul võimalik vältida võidupunktide (aeg, ruum,
väed) tasakaalustamisega ning mingil määral ka lahinguedu hindamise
kriteeriumide varjamisega mängijate eest.

4.4. Rakendusvõimalused, tugevused ja nõrkused
Eelkirjeldatu põhjal saab väita, et analüütilist sõjamängu on võimalik kasutada operatsioonilis-taktikaliste küsimuste uurimiseks. Sõjamäng annab
võimaluse tuvastada seoseid, mõjusid ja tegurite olemust. Samuti võimaldab
see katsetada võrdlemisi odavalt üksuste koosseisu ja doktriini. Sellist tüüpi
analüüside eeltingimus on operatsioonilis-taktikalise mängu puhul üksuste
omaduste määramine andmete küllastumise kaudu. Vastupidisel juhul on oht
alustada uurimistööd valede lähteandmetega.
Üks võimalusi kasutada analüütilisi mänge või nende seeriaid võib olla
operatsioonianalüüsi valemitega arvutatud tulemuste kontrollimine. Kui
operatsioonianalüüsiks kasutada deterministlikke, mitte stohhastilisi võrrandeid, võib neile ette heita liigset lineaarsust ning lahingutes tekkiva hõõrdumise ja kaose eiramist. Analüütiline sõjamäng või selle seeriad annaksid
võimaluse kõrvutada ja võrrelda mängude tulemusi operatsioonianalüüsi
valemite tulemustega.
Operatsioonilis-taktikaline sõjamäng sobib lahingutegevuse uurimiseks
ning väeloome, taktika ja doktriinide arendamiseks. Sellisel kasutusel võivad saada takistuseks mängus osalejate (juhul, kui need on mängu tulemusi
kasutava organisatsiooni liikmed) tõekspidamised, mis takistavad uudsete
ideede kasutuselevõttu. Andmete rikastamiseks on võimalik kutsuda osalema mõne teise valdkonna esindajaid (näiteks börsimaaklerid sõjamängude
osalejatena), kes küll ei pruugi olla eksperdid sõjalistes küsimustes, kuid
võivad pärast mängu toimemehhanismide mõistmist pakkuda üllatuslikke
lahendusi, võimaldades saada niimoodi põhjalikumaid andmeid.
Väikeriigi riigikaitse laias käsituses võiks üks võimalus kasutada analüütilisi sõjamänge olla võimeloomeks vajalike ohustsenaariumide läbimängimine ja võimelünkade tuvastamine, aga ka ministeeriumide valitsemisvaldkonda kuulujate koostööna sündinud tuleviku ohu stsenaariumide
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analüüs. Selliseid küsimusi hõlmavate analüütiliste mängude töömahukas
külg on määrata algparameetrid ja luua reeglistik. Välismaiste valmisprogrammide ja reeglite kasutamine võib viia olukorrani, millega autor
puutus kokku programmiga JCATS töötades. Nimelt on iga süsteem loodud
oma keskkonda, nt JCATS on mõeldud ühe välisriigi relvajõududele. Kui
tekkis vajadus kasutada Eesti üksustele omast välikindlustamist selleks mitte
mõeldud arvutisüsteemis, oli tarvis luua arvutiprogrammi vastavad parameetrid ja võimalused ning see on olnud töömahukas. Seetõttu võib pidada
analüütiliste mängude loomist kindlaid tingimusi arvestavaks võimeloomeks.
Analüütiliste mängude puudused on tingitud ennekõike inimteguri
suurest osakaalust. Inimeste osalus annab mängust saadavatele andmetele
lisamõõtme, kuid võib ebaõnnestunud mänguloome ning puuduliku kontrolli
ja juhtimise korral anda tagasilööke andmete tekkes, kuna need on mõjutatud
ülemäära emotsioonidest. Seda võib põhjustada näiteks kasutajale ebamugav
arvutiprogramm, ebaõnnestunud üksuste omaduste valik või mõni muu läbi
proovimata parameeter.
Analüütiliste mängude suurimaks tugevuseks saab pidada võimalust
säästa aega ja inimjõudu ning nende läbimängimisel tekkivaid põhjalikke,
sisulisi ja rikkalikke andmeid. Ühtlasi tuleb tugevuseks pidada artikli
alguses nimetatud võimalust uurida dünaamilisi ja keerukaid protsesse, mis
hõlmavad kaosetegurit.

5. Kokkuvõte
Artikli eesmärk oli kirjeldada operatsioonilis-taktikalise sõjamängu kasutamist uurimismeetodina, tutvustades sõjamängu kui analüüsimeetodi loomet
ja komponente. Sõjamängu võib lugeda osalejate otsustest mõjutatud sõjategevuse matkimiseks. Mitut tüüpi sõjamängude seas keskendus artikkel
operatsioonilis-taktikalisele reeglitega mängule, näitlikustuseks autori
magistritöös kasutatud sõjamängu elementide kirjeldused.
Sõjamängu põhikomponendid on vägede koosseis, võimed, geograaﬁline
keskkond, mängijate otsustuskeskkond, reeglistik ja analüüs. Väevõimete –
liikuvuse, kaitstuse ja tulejõu – määramist on kirjeldatud autori magistritöös
kasutatud protsessiskeemi abil (joonis 1).
Sõjamängu edu hindamisel on lähtutud tavapärast lahingutegevust uurivate mängude puhul tavaliselt kolme teguri (aeg, ruum ja väed) seisundist või
kontrollimisest. Artikkel kirjeldab ka autori koostatud vahendit – lahinguedu

52

LAURI TEPPO

hindajat. Samas võib väita, et tavatute operatsioonide edukuse hindamise
komponendid võivad olla teistsugused ja mitte nii selgelt mõõdetavad.
Kuna analüütilise sõjamängu abil kogutavad andmed on üldjuhul kvalitatiivsed, on kirjeldatud autori magistritöös kasutatud sõjamängude tekitatud
andmete kogumist ja analüüsi, sealhulgas kodeerimisjuhise loomist. Ühtlasi
on pakutud välja mõtteid edasiste uurimuste võimaliku metoodika kohta.
Põhiväitena on artiklis esile toodud asjaolu, et analüütilist sõjamängu on
võimalik kasutada operatsioonilis-taktikaliste küsimuste uurimiseks peamiselt kvalitatiivsete andmeanalüüsimeetodite abil. Sellise uurimismeetodi
eeltingimus on määratleda täpselt üksuste omadused ehk väevõimed.
Artikli lõpuosas on antud ülevaade sõjamängu kasutusvõimalustest protsesse ja väeloomeküsimusi uuriva vahendina, aga ka operatsioonianalüüsis.
Samuti on kirjeldatud mõnda analüütilise sõjamängu nõrkust ja tugevust,
millega seda meetodit kasutav uurija võib kokku puutuda.

Kirjandus
Creveld, M. L. van 2015. Sõjamängud. Gladiaatoritest gigabaitideni. Tallinn: AS
Äripäev.
Davis, P. K. 2017. Illustrating a Model-Game-Model Paradigm for Using Human
Wargames in Analysis. RAND Working Paper. Santa Monica: RAND Corporation.
Downes-Martin, S. 2015. How Not to Not Analyze Wargames. – Wargaming Conference „UK Connections 2015“. London: King᾿s College. (Esitlus sõjamängude
konverentsil.)
http://www.professionalwargaming.co.uk/ (07.09.2019).
Dunnigan, J. F. 2000. Wargames Handbook: How to Play and Design Commercial
and Professional Wargames. 3rd edition. San Jose, New York, Lincoln, Shanghai:
Writers Club Press.
Force Ratio Risk Levels. – Connections UK. Defence Academy of the United
Kingdom.
www.professionalwargaming.co.uk (09.09.2019).
Fuller, J. F. C. 1926. The Foundations of the Science of War. London: Hutchinson
and Company. New edition 1983. U.S. Army War College.
Hanska, J. 2017. Times of War and War over Time. Thesis. Helsinki: Finnish
National Defence University.
Kalmus, V. 2015. Kujutiste lugemine. – Tartu Ülikool: Tartu Ülikooli sotsiaalse
analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas.
http://samm.ut.ee/kujutiste-lugemine (10.09.2019).
Luttwak, E. N. 2001. Strategy: The Logic of War and Peace. Revised and enlarged
edition. London: Belknap Press.

SÕJAMÄNG UURIMISMEETODINA

53

McGrady, E., D.; Perla, P. P. 2007. Wargaming and Analysis. Presentation for
MORS Special Meeting. Alexandria, Virginia: Center for Naval Analyses.
Mouat, T. 2018. Wargaming. – Wargaming Conference „UK Connections 2018“.
London: King᾿s College. (Esitlus sõjamängude konverentsil.)
http://www.professionalwargaming.co.uk/ (06.09.2019).
Murphy, E. M. 2017. Wargames & the Scientific Method. Research Report. U.S. Air
War College, Air University.
NATO Operations Assessment Handbook 2015. – Nato Multimedia Library.
www.natolibguides.info (19.09.2019).
Patton, M. Q. 2001. Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory
and Practice. 3rd edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
Patton, M. Q. 2015. Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory
and Practice. 4th edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
Perla, P. 1990. The Art of Wargaming: A Guide for Professionals and Hobbyists.
Annapolis: United States Naval Institute.
Pournelle, P. 2018. Refinement of Wargames in the Wargaming Life Cycle. –
Wargaming Conference „UK Connections 2018“. London: King᾿s College. (Esitlus sõjamängude konverentsil.)
http://www.professionalwargaming.co.uk/ (06.09.2019).
Rubel, R. C. 2006. The Epistemology of War Gaming. – Naval War College Review.
Spring, Vol. 59, No. 2, pp. 108–128. Viite nr 3 originaal: Hanley, J. T. 1991. On
Wargaming. Dissertation. University of Michigan.
Sabin, P. 2012. Simulating War: Studying Conflict Through Simulation Games.
London: Continuum International Publishing Group.
Schroden, J. 2011. Why Operations Assessment Fail: It᾿s Not Just the Metrics. –
Naval War College Review, Vol. 64, No. 4, Autumn. Newport: U.S. Naval War
College, pp. 95–108.
Shlapak, D. A.; Johnson, M. W. 2016. Reinforcing Deterrence On NATO᾿s Eastern
Flank: Wargaming the Defence of the Baltics. RAND Corporation.
Simpkin, R. E. 1985. Race to the Swift: Thoughts on Twenty-First Century Warfare.
London, Brassey᾿s Defence Publishers.
Teppo, L. 2019. Jalaväebrigaadi kaitseoperatsioon mehhaniseeritud väekoondise
vastu Kagu-Eestis. Magistritöö. Taktika õppetool. Tartu: Kaitseväe Akadeemia.
Vego, M. 2007. Joint Operational Warfare: Theory and Practice. New edition 2009.
Newport: U.S. Naval War College.
Viitmann, R. 2018. Jalaväebrigaadide suurtükiväevõime ühtlustamise võimalused
liitsuurtükipataljonide rakendamise kaudu. Magistritöö. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.

54

LAURI TEPPO

LISA 1. Sõjamängu protokoll
Aeg:
Koht:
Osalejad:
SININE – peidetud. – Autori märkus45
PUNANE – peidetud. – Autori märkus

Stsenaarium
PUNANE – VALLUTADA määratud võtmemaastik mitte hiljem kui 30 käigu
jooksul.
SININE – TAKISTADA vastasel määratud võtmemaastiku vallutamist suurema
üksusega kui 2 roodu 40 käigu jooksul46.

Eesmärk
1. Katsetada üksuste omadusi: liikuvust, kaitstust ja tulejõudu.
2. Katsetada maastiku mõju koeﬁtsiente üksuste tulejõule, liikuvusele ja kaitstusele.
3. Katsetada turn based hexagon’i stiilis sõjamängu.

Olulisemad järeldused
1. Üldjoontes peavad üksuste omadused paika, väga suuri muudatusi ei ole vaja.
2. Luureüksuste kaudtulejuhtimisvõime: praegu suudab üks luureüksus juhtida
kaudtuld kõigi tema nägemisulatuses vastase üksuste pihta. Tõenäolisem
tunduks, kui üks luureüksus juhiks tuld ühe sihtmärgi pihta ühes voorus.
3. Mänguklotsid: hõlpsamaks eristamiseks eri pataljonid eri värvi nurkadega.
4. Soomusüksused metsas – kaudtule mõju pisut väiksemaks. Esialgu oli kaudtule
mõju jalastunud ja soomusüksustele ühesugune.
5. Jalaväe välikindlustuste rajamine. Praegu saab kindlustusi rajada ainult
pioneeritehnikaüksus. Seda tuleks muuta nii, et jalaväe allüksus saaks rajada
kindlustusi kuni kahe lisakaitstuspunkti ulatuses ja pioneeritehnikaüksus kuni
viie lisapunkti ulatuses.

45

Oluline on märkida üles mõlemal poolel osalejad kõigis mängudes, et uuring oleks usaldusväärne. – Autori märkus
46
Sõnastust on muudetud, et artiklit oleks võimalik avaldada. Oluline aspekt on piisav konflikt poolte vahel ajas, ruumis ja vahendites. – Autori märkus
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6. Kui tõkkest on läbipääs rajatud, peaks sealne liikumine võtma pisut rohkem
aega (ehk liikumispunkte) kui tavalisel maastikul liikumine (läbijuhatamine
jne).
7. Miinipilduja-allüksused võiksid suuta tulistada samasse heksagoni, kus paiknevad omad üksused.
8. Sissepiiramisefekt: kui üksusel on ühendusteed katkestatud, peab see avaldama
mõju liikuvusele ja tulejõule seoses logistiliste probleemidega.
Võtmeüksused: peidetud. – Autori märkus
Võtmemaastikud: peidetud. – Autori märkus
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Lauri Teppo

Major LAURI TEPPO, MSc
Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi staabi (S3) staabiohvitser

SÕJAAJA KOMPANIIÜLEMA ARVAMUSED
VÄLJAÕPPE TÕHUSTAMISEKS
LISAÕPPEKOGUNEMISE OKAS NÄITEL
Robert Kase, Aivar Pilv, Svetlana Ganina

ÜLEVAADE. Artiklis tutvustatakse üht osa laiemast uuringust1, mille eesmärk oli
selgitada välja, milliseid võimalusi näevad sõjaaja kompaniiülemad väljaõppe kvaliteedi tagamiseks, et saavutada lisaõppekogunemisel väljaõppe eesmärke. Selleks
otsiti vastuseid kahele uurimisküsimusele.
1. Kuidas kirjeldavad sõjaaja kompaniiülemad peamisi õppekogunemise väljaõppe
korraldamisel esinevaid probleeme?
2. Milliseid tegevusi ja protseduure tuleks sõjaaja kompaniiülemate arvates rakendada, et tagada õppekogunemisel väljaõppe kvaliteet?
Andmete kogumiseks intervjueeriti lisaõppekogunemistel osalenud kompaniiülemaid. Analüüsiks kasutati kvalitatiivset induktiivset sisuanalüüsi. Artiklis kirjeldatakse probleeme ja kitsaskohti, millega kompaniiülemad peaksid arvestama
lisaõppekogenemise väljaõppe planeerimisel, ettevalmistamisel ja elluviimisel. Esitatakse ka ettepanekud, kuidas järgnevatel lisaõppekogunemistel neid probleeme
ennetada ja vältida.
Võtmesõnad: Eesti kaitsevägi, väljaõpe, lisaõppekogunemine Okas, kvaliteediteooria
Keywords: Estonian Defence Forces, military training, reservist refresher training
exercise, quality management

1. Sissejuhatus
Sõjaväelise väljaõppe eesmärk on ette valmistada isikuid, staape ja üksusi
sõjaaja ülesannete täitmiseks, panustades sedasi riigikaitse võimesse ning
tagades võime toime tulla erinevates ohuolukordades. Lähtuvalt väljaõppe
1

Artikkel põhineb Robert Kase 2019. aastal Kaitseväe Akadeemias kaitstud magistritööl
„SA kompaniiülema võimalused väljaõppe kvaliteedi tagamiseks lisaõppekogunemiste OKAS
näitel“. Magistritöö juhendajad olid dr Svetlana Ganina ja kpt Aivar Pilv (MA).
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 12, 2019, pp. 56–90.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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eesmärgist ja ülesannetest on väljaõppe korraldamine iga ülema ülesanne.
Esimeseks väljaõpet korraldavaks ülemaks Kaitseväes on kompaniiülem,
kelle ülesanne on planeerida väljaõpe vastavalt kõrgema ülema juhistele
ning viia ellu selliselt, et see vastaks nõutud tulemustele. Kõikide väljaõpet
korraldavate ülemate kohustus on tagada väljaõppe eesmärgipärasus ning
ajakohasus, mida käsitatakse väljaõppe kvaliteedina.2
NATO peab kvaliteedi tagamist väljaõppes ülioluliseks tegevuseks, mille
peamine eesmärk on ennetada vigu, käivitada kohe õiged väljaõppeprotsessid
ning täita seeläbi nõutud väljaõppe eesmärgid. Selleks rakendatakse NATO-s
kvaliteedijuhtimise põhimõtteid ja kvaliteedijuhtimise süsteemi3 ehk
süsteemset lähenemist väljaõppele, mida tuntakse NATO SAT4-mudelina5.
Sellele mudelile tugineb ka Eesti kaitseväe sõjaväelise väljaõppe eeskiri6.
Kvaliteedijuhtimine väljaõppe kontekstis tähendab, et väljaõppe tulemus
peab vastama klientide vajadustele ja ootustele. Eesmärkide saavutamiseks peab kaasama kogu organisatsiooni liikmed ning peab rakendama
kvaliteedijuhtimise protseduure, mille käigus toimub pidev kavandamine ja
arendustöö7.
Eesti kaitsevägi on üles ehitatud reservarmee põhimõttel, kus üksuste
väljaõpet ja lahinguvõimet säilitatakse reservteenistuse kaudu, mille lahutamatuks osaks on õppekogunemised. Lisaõppekogunemisi (LÕK) korraldatakse mobilisatsioonivalmiduse kontrolliks ning neid võib iseloomustada
kui üllatuslikke ja keerulisi keskkondi, kus valitsevad pidevad muutused,
määramatus, sündmuste uudsus ja kontrolli nõrgenemine, millega organisatsiooni juhtimisel peab arvestama8. LÕK-i tegevusi mõjutab hulk tegureid, mille koosmõju paneb organisatsioonid rasketesse olukordadesse,

2

Sõjaväelise väljaõppe eeskiri 2019. Tallinn: Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakond,
lk 7–18. [Sõjaväelise väljaõppe eeskiri 2019]
3
BI-SC Directive 075-002. 2016. = Bi-Strategic Command Directive Education and
Training (E&TD) Directive 075-002. 2016. Virginia, Norfolk: Supreme Allied Commander,
Transformation, p. 47. [BI-SC Directive 075-002. 2016]
4
SAT = ingl Systems Approach to Training
5
BI-SC Directive 075-007. 2015. = Bi-Strategic Command Directive 075-002 Education
and Individual Training Directive (E&ITD) 075-007. 2015. Virginia, Norfolk: Supreme Allied
Commander, Transformation, p. 17. [BI-SC Directive 075-007. 2015]
6
Sõjaväelise väljaõppe eeskiri 2019, lk 17.
7
BI-SC Directive 075-007. 2015.
8
Roots, H. 2004. Õppiv organisatsioon ja juhtimise uus paradigma. – Acta Politica Estica,
nr 1, lk 147–162.
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millele ei suudeta piisavalt kiiresti reageerida.9 LÕK-i puhul on probleemiks
see, et uut infot ei osata otsuste tegemisel ära kasutada.
Varasemate õppekogunemiste analüüside põhjal selgub, et väljaõppe
muudab keerukaks kasutatavate vahendite piiratus, instruktorkoosseisu
vähesus ning väljaõppeks planeeritud aja muutmine10.
LÕK on Kaitseväe väljaõppes küllaltki uudne nähtus, mida pole varem
teaduslikust vaatenurgast uuritud. Seetõttu puudub teadmine, millised on
tegelikud probleemid reservväelaste väljaõppe korraldamisel. Siinse artikli
eesmärk ongi välja selgitada, kuidas on LÕK-i seni korraldatud ja kuidas
oleks võimalik probleeme tulevikus vältida, et seeläbi tõhustada väljaõppe
kvaliteeti. Sõjaväelise väljaõppe eeskirjas on hindamisetappi küll kirjeldatud
kui osalejatele tagasiside andmist, kuid see ei taga veel väljaõppe kvaliteeti.
Sellise tegevusvariandi juures ei väldita vigu, vaid neid tuvastatakse tagantjärele, mistõttu puudub võimalus muutustele kohe reageerida, säilitades
samal ajal väljaõppe kvaliteeti.

2. Teoreetiline ülevaade
Üldise teoreetilise tausta loomiseks kirjeldatakse artikli alguses kvaliteedi
olemust ja selle käsitlusi, antakse ülevaade terviklikust kvaliteedijuhtimisest
kui süsteemsest lähenemisest ning käsitletakse kvaliteedijuhtimist Kaitseväe
väljaõppe kontekstis.

2.1. Kvaliteedijuhtimise alused
Kõik organisatsioonid konkureerivad tänapäeval ressursside pärast nii
organisatsiooni sees kui ka väljaspool organisatsiooni. Konkureeritakse inimeste, rahastamise, klientide, muude vahendite ja maine pärast.
On jõutud järeldusele, et kvaliteet on see, millega on võimalik saavutada ja hoida konkurentsieelist11, mis eristab üht organisatsiooni teisest12.

9

Roots, H. 2013. Loenguid organisatsiooniteooriast, kd 3. Tallinn: Sisekaitseakadeemia.
Kruusmann, A. Õppus OKAS 17 esmane kokkuvõte, 19.09.2017.
11
Oakland, J. S. 2014. Total Quality Management and Operational Excellence, Fourth Edition. London: Routledge Taylor & Francis Group, p. 3. [Oakland 2014]
12
Kaur, S. P.; Kumar, J.; Kumar, R. 2017. The Relationship Between Flexibility of Manufacturing System Components, Competitiveness of SME and Business Performance: A Study
of Manufacturing SMEs in Northern India. – Global Journal of Flexible Systems Management,
Vol. 18, No. 2, pp. 123–137.
10
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Järelikult ei ole võimalik teistega võistelda, kui ei pöörata tähelepanu kvaliteedile13.
Eesti keele seletav sõnaraamat deﬁneerib kvaliteeti kui toote, töö jms
omaduste kogusummat, mis näitab otstarbele vastavuse suhtmäära14. Samamoodi deﬁneerivad kvaliteeti organisatsioonid European Organization for
Quality Control ja American Society for Quality. Mõlema jaoks tähendab
kvaliteet toote või teenuse omadusi, mis on seotud organisatsiooni suutlikkusega rahuldada otseseid või kaudseid vajadusi nii, et tootel või teenusel
ei esineks puudusi15. Oakland on oma uurimustega jõudnud lihtsustatud
järeldusele, et kvaliteet on kliendi nõudmiste ja vajaduste täitmine16. Kvaliteedi puhul peetakse oluliseks selle pidevat täiustamist17.
Kvaliteediahel (kliendi ja tarnija omavahelised suhted) moodustab erinevate tegevuste jada18, mida nimetatakse ühtlasi sisemisteks ja välisteks
protsessideks. Sellist käsitlust toetab ka arusaam, et kõik organisatsioonid
toimivad mikro- ja makrokeskkonnas samal ajal19, 20. Oaklandi21 arvates on
kliendi-tarnija suhted põhiliseks kvaliteeti mõjutavaks teguriks ning selle
kõige olulisema osana toob ta välja, et kõikides organisatsioonides peavad
kliendid ja nende vajadused olema väga täpselt ja hästi määratletud.
Artikkel lähtub kvaliteedijuhtimise teooriast, mille kohaselt Kaitsevägi oma olemuselt ei erine teistest organisatsioonidest, mida mõjutavad
muutused nii mikro- kui ka makrokeskkonnas ning kus toimivad klienditarnija suhted, mille keskmes on teenuse kvaliteet. Samuti pööratakse
tähelepanu kliendi-tarnija suhetele ehk kompaniiülema-pataljoniülema
ja kompaniiülema-reservväelase suhetele. Artiklis käsitletakse peamise

13

Waddock, S.; Bodwell, C. 2004. Managing Responsibility: What Can Be Learned from
the Quality Movement? – California Management Review, Vol. 40, No. 1, pp. 25–37.
14
Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut.
http://eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=kvaliteet (21.10.2018).
15
American Society for Quality 2018. Quality Glossary – Q.
https://asq.org/quality-resources/quality-glossary/q (22.10.2018).
16
Oakland 2014, p. 4.
17
Sharma, S. 2018. Total Quality Management Concepts, Strategy and Implementation for
Operational Excellence. New Dehli: SAGE Publications India Pvt. Ltd. [Sharma 2018]
18
Oakland 2014, p. 7.
19
Botha, T.; Smit, J. P.; de Cronje, G. J. 2002. Management principles: A contemporary
edition for Africa. Landsdowne: Juta.
20
Kokt, D. 2009. A model for establishing a quality culture in a major private security
company. – Total Quality Management, Vol. 20, No. 8, pp. 787–798.
21
Oakland 2014, p. 22
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teenusena väljaõpet, kus kvaliteeti peetakse ülioluliseks22 ning mille peamiseks tunnuseks on pidev tegevuste tõhustamine23. Algselt ärimaailmast
pärinevat kvaliteedijuhtimise mudelit kasutatakse ka haridussüsteemis24,
mille kaudu on see jõudnud väljaõpet käsitlevatesse alusdokumentidesse.
Uuringud toovad välja mitmeid tingimusi, mida tänavapäeva organisatsioonid peavad toimimisel arvestama: suured tootmiskulud, lühike toodete
elutsükkel, digitaliseeritus, globaliseerumine, klientide kõrged ootused 25.
Dünaamiline keskkond tingib olukorra, milles organisatsioonid peavad
muutuma paindlikuks ning kiiresti kohanema klientide uute nõudmiste või
tingimustega26. Selleks, et ennetada kliendi tegelikke nõudmisi ja säilitada
kliendi-tarnija suhteid27, peavad organisatsioonid olema ettenägelikud, mitte
reageerivad28. Lisaks sellele seostatakse kvaliteedi tagamist tihedalt töötajate kaasamise ning omanditunde tekitamisega29, mille tulemusel on töötajad
nõus panustama organisatsiooni eesmärkide saavutamisse rohkem, kui neilt
eeldatakse30.
Keskkonna muutumine mõjutab kohe organisatsiooni toimimist. Näiteks
häirib see töökeskkonna stabiilsust ja võib väheneda organisatsiooni tootlikkus.31 Keskkonnatingimuste ja klientide nõudmiste muutumine mõjutab
organisatsiooni pidevalt, mis tingib olukorra, kus kvaliteet tuleb tagada
tingimustes, mis juba algselt arvestavad muutuva olustikuga32. Kuna hilisem
22

BI-SC Directive 075-002. 2016, p. 47.
BI-SC Directive 075-007. 2015, pp. 18–19.
24
Stensaasen, S. 1995. The application of Deming’s theory of total quality management to
achieve continuous improvements in education. – Total Quality Management, Vol. 6, No. 5&6,
pp. 579–592.
25
Behmer, F.; Jochem, R.; Hanke, H. 2016. Planning and reorganising quality management
organisations – an empirical analysis of current practice. – Total Quality Management, Vol. 27,
Issue 7–8, pp. 963–978. [Behmer et al. 2016]
26
Schoemaker, P. 2016. Adapting to Fast-Changing Markets and Technologies. – California
Management Review, Vol. 58, No. 4, pp. 59–77.
27
Ranjan, J. 2009. Business Intelligence: Concepts, Components, Techniques and Benefits. –
Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 9, No. 1, pp. 60–70. [Ranjan
2009]
28
Behmer et al. 2016.
29
Khoja, S. S.; Prajapati, A. M.; Khoja, S. S.; Panjwani, K. R.; Ray, J. 2017. A Review
on Quality Aspects, Evolution of Quality, Dimensions of Quality and Action Plan for Enhancing Quality Culture. – Pharma Science Monitor, Vol. 8, No. 4, pp. 335–352.
30
Hildebrandt, S.; Kristensen, K.; Kanji, G.; Dahlgaard, J. J. 1991. Quality culture and
TQM. – Total Quality Management, Vol. 2, No. 1, pp. 1–15. [Hildebrandt et al. 1991]
31
Behmer et al. 2016.
32
Ibid.
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kontroll ei taga kvaliteeti, vaid sellega tuvastatakse vigu, peaks iga toode või
teenus olema algusest peale kvaliteetne33. Kvaliteet ei teki aga iseenesest,
vaid juhtimise tulemusena34.
Õppekogunemiste, eriti LÕK-i puhul on mõju organisatsiooni struktuurile
ja toimimiskeskkonnale väga suur. LÕK toimub ootamatult, mistõttu on
üleminek tavapärasest tegevuskeskkonnast ja igapäevasest organisatsioonistruktuurist järsk. Seetõttu on oluline, et sõjaaja kompaniiülemad kohaneksid
muutunud olukorraga kiiresti, oleksid paindlikud ja kaasaksid eesmärkide
saavutamiseks kogu isikkoosseisu.
Siinses artiklis käsitletakse esmase kliendina reservväelast ja pataljoniülemat ning tarnijana kompaniiülemat.

2.2. Terviklik kvaliteedijuhtimine
2.2.1. Kvaliteedijuhtimise käsitlused
Artiklis lähtutakse kvaliteedijuhtimise teooriast35 ning sellistest teooriatest
nagu Hidden Plant36 ja Zero Defects37. Vaatamata teooriate erisustele, leidub
neis siiski hulk omadusi, mida saab Kaitseväe LÕK-i konteksti üle kanda.
Sunil Sharma toob välja järgmised olulised punktid: a) alati on olulisem
vigade vältimine, mitte nende parandamine; b) selleks, et tekiks organisatsiooni kvaliteedikultuur, on vaja juhtide eestvedamist ja sekkumist; c) organisatsiooni pingutust peavad toetama kõik osakonnad ja tasandid; d) peamiseks teguriks on kvaliteet, kõik teised järgnevad sellele38.
Oakland39 kirjeldab kvaliteedijuhtimise raamistikku kui 4P- ja 3C-mudelit
(joonis 1). Mudel koondab varasemad käsitlused ühtseks tervikuks Sharma
arusaama kohaselt, mille järgi saavutatakse tulemus süsteemse lähenemisega40.

33

Sharma 2018.
Oakland 2014, p. 8.
35
Phillips-Donaldson, D. 2004. Gurus of Quality 100 Years of Juran. – Quality Progress,
Vol. 37, No. 5, pp. 25–39.
36
Dr. Armand V. Feigenbaum. – The Feigenbaum Foundation.
http://www.feigenbaumfoundation.org/about/dr-armand-v-feigenbaum/ (26.10.2018).
37
Zero Defects. – Lockheed Martin Corporation.
https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/history/zero-defects.html (26.10.2018).
38
Sharma 2018, p. 10.
39
Oakland 2014, pp. 27–30.
40
Sharma 2018, p. 5.
34
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4P ja 3C:
protsessid (ingl processes)
planeerimine (ingl planning)
inimesed (ingl people)
sooritustulemus (ingl performance)
kultuur (ingl culture)
suhtlus (ingl communication)
pühendumus (ingl commitment)

Joonis 1. Tervikliku kvaliteedijuhtimise mudel

2.2.2. Protsessid ja protsessijuhtimine
Mitmed autorid nimetavad protsesse kõige tähtsamaks kvaliteedijuhtimise
osaks41, 42. Samas mainitakse, et kliendi nõudmiste rahuldamine on samavõrd tähtis43, 44. Siinses artiklis keskendutakse protsesside tõhususele pidevalt
muutuvas keskkonnas, milleks on LÕK.
Oaklandi järgi koosneb protsess järgmistest etappidest: arusaamine,
juhtimine, kavandamine ja ümberkavandamine, kvaliteedi juhtimise süsteem
ning pidev täiustamine või tõhustamine. Protsessi keskmes on alati klientide
nõudmiste täitmine45. Selle loetelu toetuseks leiavad Hildebrant et al., et
kvaliteedijuhtimise läbivaks põhimõtteks on protsesside käigus uute võimaluste leidmine, et paremini saavutada lõppeesmärki. Organisatsioon või isik
peab suutma ennast hinnata, olema olukorrateadlik, paindlik ja koostöövõimeline ning julgema tegutseda teadmatuses46. Sharma lisab eeltoodule
41

Behmer et al. 2016.
Maletič, D.; Maletič, M.; Gomišček, B. 2014. The impact of quality management orientation on maintenance performance. – International Journal of Production Research, Vol. 52,
No. 6, pp. 1744–1754.
43
Nâftânâilâ, I.; Radu, C.; Cionâ, G. 2013. Operational Excellence – A Key to World class
Business Performance. – Studies in Business and Economics, Vol. 8, No. 3, pp. 133–140.
44
Hildebrandt et al. 1991.
45
Oakland 2014.
46
Hildebrandt et al. 1991.
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veel kaks aspekti: iga operatsioon ja etapp peab looma tootele või teenusele
lisaväärtuse ning töötajad peavad olema kaasatud kvaliteedi tagamisse47.
Tuntumaks kvaliteedi tagamise meetodiks peetakse planeeri-teosta-kontrolli-korrigeeri-tsüklit48 (ingl plan-do-check-act ehk PDCA), mis koosneb
neljast etapist ja mida läbitakse järjest49, 50.
Siinses uuringus mõistetakse PDCA-tsüklina protsessi, mida on aja
jooksul pidevalt täiendatud. PDCA-tsüklit käsitatakse kvaliteedijuhtimises
kui peamist süsteemset lähenemist, mille abil protsessi tõhustada ja täiustada.
Kuna väljaõpe on protsess, mille juures kvaliteeti peetakse väga oluliseks,
on NATO väljaõpet korraldavates alusdokumentides võetud PDCA-tsükkel
kvaliteedijuhtimise aluseks51. Kaitseväe sõjaväelise väljaõppe eeskiri toetub
NATO direktiivile, rakendades NATO SAT-mudelit, mis omakorda põhineb
PDCA-tsüklil52.
Oakland on kirjeldanud sama protsessi viieetapilisena, rõhutades eraldi
hindamist. Hindamist peab Oakland oluliseks kahel põhjusel: esiteks olukorrateadlikkuse loomiseks ja teiseks protsessi hindamiseks, mis tema
arvates viibki protsessi kordumise ehk pideva täiustamise spiraalini, mis
tagab jätkuva arengu53.
Lisaks sellele, et kvaliteediringi kirjeldatakse jätkuvana, rõhutatakse, et
iga suurema tsükli etapp koosneb omakorda sarnasest PDCA-tsüklist, kus
iga osaleja algatab oma PDCA-tsükli.54
NATO SAT-mudel55 on viieetapiline protsessijuhtimise mudel ja põhineb
ADDIE (ingl Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation)
raamistikul. See on laialdaselt kasutatav õpidisaini mudel, mis pärineb USA
armeest56 ning mida on võimalik mõista kvaliteedijuhtimise tsüklina.

47

Sharma 2018, p. 16.
Moen, R. D.; Norman, C. L. 2010. Circling Back. Clearing up Myth about the Deming
Cycle and Seeing How it Keeps Evolving. – Quality Progress, pp. 22–28. [Moen, Norman
2010]
http://www.apiweb.org/circling-back.pdf (27.10.2018).
49
Sharma 2018, pp. 229–242.
50
Oakland 2014, p. 43.
51
BI-SC Directive 075-007. 2015, p. 19.
52
Sõjaväelise väljaõppe eeskiri 2019, lk 3, 17.
53
Oakland 2014, p. 43.
54
Hildebrandt et al. 1991.
55
BI-SC Directive 075-007. 2015, pp. 24–30.
56
Molenda, M. 2015. In Search of the Elusive ADDIE Model. – Performance Improvement,
Vol. 54, No. 2, pp. 40–42.
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Sõjaväelise väljaõppe eeskiri tugineb NATO SAT-mudelile (joonis 2a),
mis on kohandatud neljaastmeliseks mudeliks (joonis 2b).





D

E
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Joonis 2. NATO süsteemne lähenemine väljaõppele , väljaõppe korraldamine ja
arendamine SAT-mudeli näitel58

NATO SAT-mudeliga võrreldes on disain (design) ja väljatöötamine (develop) võetud kokku kavandamise etapiks59, 60.
Kõikides eespool kirjeldatud mudelites on sarnaseid etappe, näiteks kontroll või hindamine, mida peetakse kvaliteedi tagamisel üheks olulisemaks.

2.3. Hindamine ja enesehindamine
lisaõppekogunemise kontekstis
Nii ärimaailma kvaliteedijuhtimise mudelites, NATO SAT-mudelis kui
ka Kaitseväe sõjaväelise väljaõppe eeskirjas on tähtsal kohal hindamine.
Hindamine võimaldab tsüklit pidevalt täiustada ja parandada, mis omakorda
muudab protsessi tõhusamaks ja ajakohasemaks, nii et tulemus vastab paremini klientide nõuetele. Lisaks peaks pideva hindamise tulemusena vähenema vigade arv ja suurenema tootlikkus. NATO SAT-mudel käsitleb
hindamist kui iga tsükli etapiga kaasnevat tegevust. Oakland on seisukohal,
et organisatsioonid, kes tahavad jälgida ja tõhustada tegevusi, peavad suutma
teha enesehindamist61.

57
58
59
60
61

BI-SC Directive 075-007. 2015, p. 26.
Sõjaväelise väljaõppe eeskiri 2019, lk 17.
Ibid., lk 17.
BI-SC Directive 075-007. 2015, p. 26.
Oakland 2014, p. 156.
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NATO SAT-mudeli hindamisetapp sisaldab sekundaarseid hindamistsükleid, mis on lõimitud disaini ja väljatöötamise etappidesse, nii et
hindamistulemusi arvestatakse uute lahenduste loomisel. Hindamine toimib
süstemaatilise kvaliteedikontrolli ja tagasisidena, mille eesmärk on vältida
vigu ja tõhustada protsessi. NATO-s on väljaõppe hindamisel kasutusel
sisemine (enesehindamine) ja väline hindamine.62
On leitud, et regulaarne enesehindamine on heaks sisemise kontrolli
aluseks, mille abil on võimalik tuvastada prioriteetseid valdkondi. See tõstab
esile tugevusi ja näitab arendamist vajavaid valdkondi. Enesehindamisel
leitakse vastused järgmistele põhiküsimustele: mida tehakse, kui hästi või
halvasti seda tehakse, kas ja kuidas saaks midagi paremini teha?63 Kaitseväes
saab pataljonis ja kompaniis teha enesehindamist nii individuaalselt, meeskonniti kui ka allüksuste kaupa. Tegevväelasest kompaniiülem peaks tegema
enesehindamist iga vaheetapi kohta, selgitama välja võimalikud parandamist
vajavad tegevused ning kontrollima nende mõju järgmisel enesehindamisel.
Läbiviimisetapis peaks kompaniiülem võimalikult varakult kaasama enesehindamisse kompanii reservväelastest ülemaid. Enesehindamise tulemusena
peaks tekkima ülevaade väljaõppe korraldamisest, õppevara olemasolust ja
olukorrast ning selle kättesaadavusest, isikkoosseisust ja õppetegevuse vajadustest ning tulemustest64.
Kogu väljaõppeprotsessi kvaliteedi tagamiseks on oluline hinnata pidevalt tegevuste eesmärgipärasust ja võimet eesmärke saavutada. Oluline on
tegevusi kogu aeg täiustada ja arendada. Näiteks võib seda teha ümberhindamise kaudu, mille oluliseks osaks peetakse enesehindamist, mis omakorda peab tagama PDCA-tsükli järjepideva toimimise, kuni väljaõppes on
saavutatud lõppeesmärk. Väljaõppeprotsessis on enesehindamise aluseks
järgmised kvaliteedinäitajad: 1) ajajaotus (Time Allocation), 2) asjakohasus
(Relevance), 3) kindlustunne (Confidence), 4) piisavus/vastavus (Adequacy),
5) selgus (Clarity), 6) materjalide kvaliteet (Qaulity of Materials) ja 7) tempo
(Pacing) 65.
Ärimaailmas kasutatavad kvaliteedijuhtimise põhimõtted sarnanevad
pedagoogikas ja sõjaväeliste organisatsioonide väljaõppes kasutusele võetud
kvaliteedimudelitega: eesmärk on protsessi täiustada. Kvaliteedi tagamine
peab olema väljaõppeprotsessi planeeritud ja probleeme ennetav. Protsessi
62
63
64
65

BI-SC Directive 075-007. 2015, p. 65.
Oakland 2014, pp. 156–160.
BI-SC Directive 075-007. 2015, p. 66.
BI-SC Directive 075-007. 2015, pp. 67–68.
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peab pidevalt hindama, et tuvastada vigu ja reageerida neile kohe. Vigade
tuvastamine protsessi lõppfaasis on liiga hiline, et tagada toote või teenuse
kvaliteet, mis rahuldaks klientide nõudmisi. Väljaõppeprotsessis osalejad
peavad olema enesekriitilised ja ennast pidevalt hindama, et saavutada
nõuetekohased väljaõppe eesmärgid.

3. Metoodika
3.1. Meetodi kirjeldus ja andmete kogumine
Uurimismeetodiks valiti kvalitatiivne uurimisviis, sest eesmärk oli selgitada
välja, mis mõjutab sõjaaja kompaniiülema tegevusi õppekogunemise ajal, ja
nende andmete põhjal leida seaduspärasusi. Sedasi tehti kindlaks iseloomulikud mustrid, mis mõjutasid sõjaaja kompaniiülema tegevusi ja nende
tagajärgi66. Nimetatud valikut toetas ka arusaam, et uurimuse keskmes on
inimene ning inimese kogemust ja andmete kogumisel saadud teavet ei ole
otstarbekas väljendada statistiliselt või suhtarvudena67.
Kuna teemat pole varem uuritud, otsustati andmeid koguda poolstruktureeritud intervjuude abil. Sellise valiku tegemisel tugineti eeldustele, et
uuritavate vastused on tõenäoliselt pikad ja üsna erinevad ning neid ei ole
alati võimalik ette näha, mille tõttu vajavad need kohe täpsustamist intervjuude abil68.
Intervjuuküsimused koostati, tuginedes teoreetilisele käsitlusele. Eeldati,
et uuringus osalejad ei pruugi teada kvaliteedijuhtimise mudeleid, mistõttu
koostati suunavad teemad, kus ei kasutatud otseselt kvaliteedijuhtimise
termineid.
Intervjuud tehti aprillis 2019, nende kestus oli 20–43 minutit. Intervjuu
koosnes 14 küsimusest ning neid salvestati audiofailina.
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3.2. Valim
Valimi moodustasid Viru jalaväepataljoni ning Logistikapataljoni kompaniiülemad, kes osalesid õppustel Okas 17 ja Okas 18 ning olid otseselt seotud
väljaõppe ja selle planeerimisega õppuse ajal. Mõlemad nimetatud õppused
toimusid LÕK-i vormis pataljonide ja isikkoosseisu jaoks peaaegu ootamatult ja ette teatamata. Valiku tegemisel lähtuti sellistest kvalitatiivse
valimi moodustamise kriteeriumidest nagu juhtumi tüüpilisus, tunnuste
intensiivsus, juhtumite kriitilisus ja ka mugavus69. Kokku kuulus valimisse
üheksa isikut, kõiki neid õnnestus ka intervjueerida.
Varasem õppekogunemisel osalemise kogemus oli seitsmel intervjueeritaval, kahel see puudus. Need, kel oli eelnev kogemus, olid varem osalenud
õppekogunemisel vähemalt ühe korra. Valdavalt pärines eelnev kogemus
kompaniiülema ametikohalt. Sõjaaja kompaniiülema ametikohal olid valimisse kuuluvad isikud olnud alates kuuest kuust kuni nelja aastani.
Valimi moodustajate teenistusstaaž LÕK-i toimumise hetkel oli kuuest
kuust kuni kaheteist aastani ja valdavalt olid nad sel ajal leitnandi auastmes.
Esindatud oli ka nooremleitnante ja kapteneid. Valmisse kuuluvad isikud
täitsid enamjaolt kompaniiülema teenistusülesandeid, välja arvatud kaks
neist, kes olid rühmaülema ametikohal.
Kuna kõigil intervjueeritavatel oli vahetu kogemus LÕK-i väljaõppe
korraldamise ja ettevalmistamisega ning uurimuse eesmärgiks oli kompaniiülema tegevuste väljaselgitamine ja nende tegevustega seotud probleemide
tuvastamine, siis kõrgema juhtimistasandi isikuid valmisse ei kaasatud.
Kummagi grupi intervjueeritavate vastustes ei esinenud suurt erinevust ning
ei toodud esile täiesti uudseid probleeme, mistõttu hinnati valim piisavaks.

3.3. Andmeanalüüs
Salvestatud helifailid transkribeeriti. Transkriptsioonide tõlgendamiseks ja
analüüsimiseks kasutati kvalitatiivset induktiivset sisuanalüüsi. Esimese
etapina loeti transkriptsioon uuesti läbi ning kasutati avatud kodeerimist, et
teksti paremini mõista ja süstematiseerida. Avatud kodeerimise tulemusena
leiti tekstist tervikmõtted, mille põhjal sõnastati koodid. Seejärel koodid
kategoriseeriti ja jagati tähendusüksusteks. Kolmanda sammuna kodeeriti
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tähendusüksused ja kodeerimisskeemi täiendati.70 Kodeerimiseks ja analüüsiks kasutati QCAmapi veebipõhist tarkvararakendust. Objektiivsuse
tagamiseks kaasati kaaskodeerija.

4. Tulemused ja analüüs
4.1. Kompaniiülemate arusaam peamistest
lisaõppekogunemise probleemidest
Küsimuse „Kuidas kirjeldavad sõjaaja kompaniiülemad peamisi probleeme
õppekogunemise väljaõppe läbiviimisel?“ vastuste põhjal eristus viis peamist
kategooriat:
1)
2)
3)
4)
5)

administratiivtegevustest tingitud ajapuudus;
probleemid instruktorkoosseisuga;
isikkoosseisu saabumine LÕK-ile;
ette valmistamata või puudulikult ette valmistatud väljaõpe;
väljaõppe tegevusjuhiste ebaselgus.

Viiele eelnevale kategooriale lisaks tuli intervjuude põhjal esile üks üldistav
kategooria (LÕK-il esinevad keskkonnamõjud), mis mõjutab ka teisi. Osade
kategooriate kirjeldamisel moodustusid alakategooriad, mis käsitlevad küll
põhiprobleemi, kuid selle erinevaid aspekte. Need on esitatud uurimistöös
eraldi.

4.1.1. Lisaõppekogunemisel esinevad keskkonnamõjud
Uuringus osalejad nimetasid mitmeid keskkonnamõjusid, mis võimendasid
ülejäänud probleeme. Samas öeldi, et kõik etapid oli tegelikult tuttavad ja
korduvalt läbi harjutatud. Kompaniiülemad teadsid oma tegevusi ja protseduure ning olid LÕK-iks ette valmistanud, kuid õppuse algus oli ikkagi
ootamatu.
V9: Väga hästi, mina tundsin ennast mugavalt, sest see oli see, milleks me
oleme valmistunud pikalt ja enamus etappe sai läbi harjutatud ka erinevate
pataljoni õppuste käigus. Mistõttu keskkond oli, ei olnud väga võõras. Ainuke
jah, et asi nagu toimub päriselt, see andis oma sellise vürtsi juurde sinna.
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Eraldi rõhutati, et varasema reservõppekogunemise kogemuse põhjal eeldati
sarnast tegutsemist, kuid tegelikult ei saa reservõppekogunemist võrrelda
LÕK-iga. Viimane on ootamatum ja lühema kestuse tõttu kiirema tempoga.
V4: Kõik arvasid, et see on järjekordne RÕK. Aga LÕK, tegelikult tähendab
midagi muud ja selles suhtes võeti ka vastu selliseid otsuseid, mida võib-olla
ei oleks pidanud vastu võtma.

Mitmel juhul nimetati, et olukorrateadlikkus oli väike, palju oli segadust ja
teadmatust ning ajaline tempo ja surve isikkoosseisule oli suur.
V7: Ojah, selles suhtes mingi hetk ma selle pildi sain, ütleme, kui need esimesed siia kohale sadasid, siis selleks hetkeks seda pilti veel ei olnud, mina
eeldasin ikkagi, et hakkab formeerimisliin kohe tööle. Ja, ja mina arvestasin
sellega, jah. Aga ütleme peale sihukest, ma ei tea, mitu tundi sinna kulus
siis mingi aeg, see otsus tuli õhtul, et täna me ei formeeri ja anname lihtsalt
magamiskoti nendele, kes kohale tulid.

Kompaniiülemate tööd raskendas segadus, mis oli seotud reservväelaste
kohalekutsumisega. Neile edastati sõnumit mitu korda ja kaheti tõlgendatava
informatsiooniga. See tekitas olukorra, kus ettevalmistustega ei hakatud
pihta või vastupidi ei oldud valmis reservväelasi vastu võtma.
V7: Mis siis noh, tegelikult ju saadeti see sõnum välja ju niimoodi, et esimesel
võimalusel ilmuda kohale onju. Ja pärast saadeti siis minu teada mingi
täpsustava sõnum, et tulge ikka homme hommikul noh.

4.1.2. Administratiivtegevustest tingitud ajapuudus
Kompaniiülemad nimetasid üldise kitsaskohana ajapuudusest tingitud probleeme. Korduvalt mainiti ajapuuduse põhjusena seda, et LÕK-i käivitamise
hetkel ei pidanud eelnevalt planeeritud ajaraam paika, sest kompaniiülemad
pidid tegelema vahendite ja varustuse otsimise ning muude administratiivküsimustega.
V1: Et oleks võind selline mingisugune beisik plaan olla, kus olekski siis
nagu mingisugune paukmoonatagavara näiteks selle lisaõppekogunemise
läbiviimiseks.

Intervjueeritavate arvates ei olnud eelnevalt läbi mõeldud ja planeeritud,
kuidas lahendatakse igapäevased rahuaja administratiivtoimingud, mistõttu hakati tegema koordineerimiskoosolekuid, et anda kompaniiülematele
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juhiseid ja tegevussuuniseid. Need koosolekud kulutasid suure osa kompaniiülemate ajast, mida oleks saanud kasutada formeerimiseks, väljaõppe
käivitamiseks ja jooksvate probleemide iseseisvaks lahendamiseks. Seetõttu
ei jõutud kohale tulnud reservväelastega piisavalt tegeleda.
V5: Ehk siis need koosolekud, mis me staabiga tegime need vaid ka nagu
lihtsalt jooksvalt, eks anti jälle teada, et noh, nemad, nendel vist toimib mingi
koosolek seal […]-ga, siis kohe kutsuti meid aga ühesõnaga neid koosolekuid
oli ka väga palju. Ühesõnaga, me jooksime pidevalt, tulime siia jälle, pidin
minema staapi. Paar tundi ja läks mööda jälle staapi.

Intervjuude põhjal selgus, et suur osa probleeme tekib LÕK-i ajal, näiteks
reservväelaste majutamine kasarmutesse, toitlustamine ja ka väljaõppevahendite leidmine, mida on võimalik jooksvalt lahendada. Samas osa probleeme tekib ka LÕK-i järel, näiteks laskemoona mahakandmine, kadunud ja
purunenud varustuse asendamine ja hüvitamine.
V2: Nemad (reservväelased) tahtsid juba seal oligi toidupakke saada, majutamist saada ja nii edasi. Sellega tuli hakata tegelema. Ja sellega hakkasid
inimesed tegelema, mitte see, et nüüd, – et okei.

Olulise teemana nimetasid intervjueeritavad seda, et puudusid juhised,
kuidas käituda LÕK-i alguses ajateenistuses olevate ajateenijatega, mis saab
nende väljaõppest ja kuidas see on võimalik järele teha.
V6: Eee, koju, linnaloale, mis tähendas ka seda, et sa oled meil kogu see
väljaõppeprotsess ju, ju muutus ja tegelikult see LÕK jah. LÕK oli ära onju ja
tulime välilaagrist. LÕK oli ära, täpselt samade vahenditega, ja pühapäeval
lõppes, kõik surusid kätt, poistele anti auas... auhinnad ja autasud eks ole ja
me läksime siis päeval kogu selle pundiga edasi metsa.

Kokkuvõttes võib peamise ajapuuduse põhjusena nimetada selgusetust ja
seda, et rahuaja toimingute suhtes puudusid juhised. Polnud teada, kuidas
korraldada kuluvahendite, laskemoona ja varustusega seonduvat, samuti
nende mahakandmist ning hilisemat asendamist purunemise ja kadumise
korral. Selget arusaama ei olnud ka selle suhtes, kuidas käituda ajateenijate
ja nende väljaõppega. Kuna eelnimetatud tegevused olid selgusetud ja neid
oli vaja palju kooskõlastada, siis kaotati seetõttu ka väga palju väärtuslikku
aega.
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4.1.3. Probleemid instruktorkoosseisuga
Intervjueeritavate vastuste põhjal selgus, et instruktorkoosseisu probleemid
on seotud pigem inimeste oskuste, teadmiste ja ettevalmistusega, mitte niivõrd instruktorite vähesusega. Kui instruktoritel oleks parem ettevalmistus
ja laiapõhjalisemad teadmised, suudaksid nad käsitleda erinevaid väljaõppeteemasid. Praegu on instruktorite seas rohkem spetsiiﬁlise eriala õpetajaid,
mistõttu oli teatud teemade õpetamisega suuri probleeme.
V5: Noh, kui me peaks neid tootma, siis oleks mul vaja neid tegevväelasi
ka, mida mul ei ole, aga noh, üldiselt noh, miinipildujarühma kui sellisega
probleemi ei ole.
V9: Mul oli kaks värsket rühmaülemat, rühmavanemaid oli üks kolmest, mistõttu siis seis oli väga kaootiline ja rohkem sellist tule kustutamist.

Probleemi lahendamiseks kasutati väljaõppe elluviimisel ajateenijaid ja
reservväelasi. Ajateenijate kaasamisel nimetati sarnaseid probleeme nagu
tegevväelastest instruktorite puhul. Peamiselt mainiti ebapiisavat ettevalmistust. Seetõttu leiti, et ajateenijaid on väljaõppe elluviimisel võimalik
kasutada, aga neid peab toetama tegevväelasest instruktor, kes neid juhendab
ja kontrollib.
V9: Et see esmane väljaõpe, mis esimestele reservväelastele tehti, seda ma
käisin ühe korra vaatamas. Too rühmaülem oli seal, koos mõne ajateenijaga,
kes abiks oli jaanuari kutsest ja nemad said hakkama väga hästi.

Kokkuvõttes oli instruktoreid vähe, kuid peamiseks probleemiks peeti siiski
instruktorite nõrka ettevalmistust ning madalat teadmiste ja oskuste taset.

4.1.4. Isikkoosseisu saabumine lisaõppekogunemisele
Uuringus osalejate sõnul esines probleeme isikkoosseisu saabumisega õppekogunemisele. Seejuures eristus kaks alakategooriat.
(1) Reservväelased saabuvad eri ajal. Uuringus osalejad mainisid korduvalt
reservväelaste erinevat saabumisaega väeossa või kogunemiskohta. Ühtlasi
mainiti, et saabutakse üldjuhul ühe kaupa ja pika aja jooksul, mis tähendab,
et ka peale maastikule ümberpaiknemist tuleb reservväelasi suuta vastu võtta
ja nende väljaõppega alustada. Siinjuures leiti, et selline pidev isik koosseisu
saabumine tekitab olukorra, kus eelnevalt planeeritud väljaõppeplaani on
raske järgida, kuna planeeritud algusaega tuleb muuta.
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V3: /…/, et mingid mehed kusjuures päris suur hulk tuli alles siis maastikule
või täienduseks juurde, kui kui me olime juba maastikul ja mingisugune väljaõpe oli läbi viidud.

Intervjueeritavad tõid esile, et väljaõpet ei saanud alustada kohe nii, nagu
planeeritud, kuna isikkoosseisu ei olnud saabunud või oli kohal väga vähe.
Mainiti ka olukorda, kus varakult saabunud isikuid saadeti tagasi koju, kuna
ei oldud valmis inimesi vastu võtma.
V1: Muidu algselt pidi ikkagist väeosa territooriumil olema mingite üksuste
sisse laskmised, aga neid ei saanudki teha, kuna on inimesed, kellega sisse
lasta.

Intervjuude põhjal selgus, et tuleb ette ka olukordi, kus reservväelased saavad
LÕK-i kutse enne, kui kompanii tegevväelased õppekogunemisest teada
saavad. See võib tingida olukorra, kus reservväelased jõuavad kogunemiskohta enne, kui neid vastu võttev isikkoosseis, kes võib olla hõivatud ajateenijate väljaõppega ja paikneda ajateenijate allüksusega väeosast eemal
mõnel harjutusväljal.
V7: Noh, see tekitas ju minu jaoks kohe selle akna, kus mina pean hakkama
nendega, kes kohale tulid, peale hakkab midagi tegema, ilma et neil oleks
midagi veel kätte antud. Et selles mõttes on nii-öelda nagu vile käis siis
kuradi põhimõtteliselt plaan lendas ahju onju ja hakkas see puusalt leiutamine pihta?

Intervjueeritavad kirjeldasid reservväelaste saabumist kui kontrollimatut ja
pidevat voogu, mis ei ole ennustatav ja mille tõttu on väljaõpet väga raske
käivitada. Mainiti siiski, et suur osa reservväelasi saabub kogunemiskohta
tõenäoliselt alles õhtul pärast tööpäeva lõppu. See tekitab omakorda probleeme, sest reservväelastega ei jõuta piisavalt kiiresti tegeleda ja väljaõppe
kvaliteet muutub kehvemaks.
V4: Kõige rohkem mõjutas see, et see LÕK-i kogunemine, mis oli, tuli see
sõnum, et mis kellaks hiljemalt kõik kohapeal olema ja kõik tulidki hiljemalt
selleks kellaks kohale.

(2) Reservväelastest ülemaid ei olnud, nad ei tulnud esimestena. Kompaniiülemad selgitasid, et lisaks probleemidele isikkoosseisu kogunemisega üldiselt kujunes ootamatult keeruliseks reservväelastest ülemate kaasamine
väljaõppesse. Mainiti seda, et rühma- ja jaoülemaid ei olnud kohal, aga
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korraldusi ja ülesandeid oli vaja juba anda. Plussiks peeti, et juhtivkoosseis
saabus esimesena, nii et seda sai rakendada kohe.
V4: /…/, aga probleem on see, et kui neid nagu ei ole. Kohe alguses kohal,
siis on nagu raske leida seda, kelle, kes nagu nende tööd hakkaks tegema.

Uuringus osalejate sõnul süvendas reservväelastest ülematega seotud probleeme ka see, et reservväelased ise ei tulnud kohe väravast sisse ega liikunud
ootejärjekorrast ette. Samas tõdeti, et kompaniiülemad ei teinud olukorra
lahendamiseks midagi. Näiteks ei hüütud ametikoha järgi välja inimesi, kes
olid ootejärjekorras, ega antud vastavaid juhiseid ka järjekorraga tegelevale
isikkoosseisule.
V3: Väga suur probleem oli see, et igas kompaniis, et kuskil rühmaülemad
olid kuskil rivi lõpus.

Isikkoosseisu saabumisaega ei ole võimalik ennustada ja tegevväelastel
puudub selle üle kontroll. Olulise kitsaskohana mainiti, et juhtivkoosseis ei
saabu esimesena, mis pärsib suuresti väljaõppe algust, kuna ei ole võimalik
hakata ära kasutama reservväelastest ülemaid. Kompaniiülemad leidsid,
et ka nemad jätsid tegemata tegevusi, mis oleksid aidanud kaasata reservväelastest ülemaid kiiremini väljaõppeprotsessi. Kuigi juhtivkoosseisu kogunemist nimetati korduvalt, leiti, et nende saabumine ei erine kõigi ülejäänud
reservväelaste saabumisest ning kompaniiülemad oleksid pidanud sellega
arvestama.

4.1.5. Ettevalmistamata või puudulikult ettevalmistatud väljaõpe
Intervjueeritavad tõid kõige suurema probleemina esile väljaõppe puuduliku
ettevalmistuse või mõnel juhul ka ettevalmistuse puudumise. Välja joonistus
neli alakategooriat.
(1) Väljaõppe puudulik eelnev analüüs. Kompaniiülemad leidsid, et probleemiks kujunes tihti teistsugune varustus, kui oli kasutatud ajateenistuse
ajal väljaõppes. Tõdeti, et reservväelased olid välja õpetatud teistsugust
vahendit kasutama ja neil puudusid teadmised, kuidas uuema tehnikaga
tegutseda. Lisaks mainiti, et kuna vahendid olid vahepeal muutunud, kulus
ümberõppe jaoks aega, mis oli planeeritud muuks õppeks.
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V8: Erisused tulid nüüd seal põllu peal sisse, kus me hakkasime siis autode
tõstukeid, kõike muud õppima, siis reaalselt jah mingi 2005 lõpetanud mehed,
noh, nad polnud selliseid autosid näindki, nad sõitsid vanade veokatega ja nii
edasi. Et seal nagu tulid muud probleemid sisse ja väljasõidul/…/.

Samuti mainiti probleemina seda, et osade üksuste väljaõpe jäeti ära, kuna
nende jaoks ei olnud planeeritud vahendeid, ja leiti, et neid on otstarbekam
kasutada muudes tegevustes.
V6: Ja teine asi, mis oli tegelikult, mis oli nagu väga halb ja ütleme, et üks
üksus jäi üldse välja- välja õpetamata- olid snaiprid, snaiprid kutsuti kohale,
luure kutsuti ka kohale. Ja siis, aha, tehti, siis tegelikult tehti väljaõppeplaan,
aga need kõik, eks, keskendusid lahingüksustele: miinipildurid, eks ole, jalaväekompaniide ja niimoodi ja siis vaadati, et meil on vaja umbes, ma ei tea,
julgestajaid ja niimoodi.

Väljaõppe puhul toodi esile ka teadmatust selle suhtes, missugune on reservväelastest juhtide pädevus. Üldjuhul kompaniiülemad usaldavad oma reservväelastest alluvaid, aga ei osatud hinnata, mis tasemel suudavad rühma- ja
jaoülemad väljaõpet ellu viia.
V8: Nende juhtfiguuride siis nii-öelda kompetentsus ja see, millal nad nagu
viimati käisid meil siin, palju nad asju mäletavad, et kui palju me saame neile
seda õlgadele raskust panna, noh.

Tasub rõhutada, et kuigi intervjueeritavad tõid esile probleeme, mis olid
seotud üksuse varustuse muutumise, vahendite puudumise, tegevuse
planeerimata jätmise ja ülevaate puudumisega reservväelaste oskustest, oli
täitmata ka üks osa kompaniiülema ülesannetest. Nimelt oli väljaõpe valmistatud ette puudulikult.
(2) Väljaõppematerjalid olid LÕK-i jaoks kohandamata. Intervjueeritavate
vastustest selgus, et väljaõppematerjale (õpikud, käsiraamatud, koolituskaardid) kas ei olnud üldse, need olid ette valmistatud puudulikult või peeti
neid aegunuks. Kompaniiülemad mainisid, et ettevalmistatud õppematerjalid
ei sobinud LÕK-i jaoks, kuna olid liiga mahukad või liiga üldised.
V4: Mul oli see reservväelase teatmik see kaks tuhat viisteist. Seal, kus olid
need baasmaterjal sees ja siis rühmaülematel olid need käsiraamatud. Mis
on see instruktori käsiraamat, kus midagi läbi viia, siis selle järgi teha asju.
Aga väga rohkem ei olnud.
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Rõhutati seda, et kätte jagatud õppematerjalid ei sobinud reservväelastele
väljaõppe abivahendiks, sest nad ei puutu selliste teemadega pidevalt kokku,
mistõttu ei jõua ega oska nad ette valmistada oma üksusi. Mainiti ka seda,
et reservväelastele kätte jagamiseks ei olnud ette valmistatud koolituskaarte.
V4: Ja saigi see, et rühmaülemad, nad saidki selle käsiraamatu sealt nagu
lugesid, aga see väljaõpe nõuab ka ettevalmistamise aega. Kui nagu lihtsalt
visata raamat pihku ja mine tee nüüd siis, siis nad ei jõua seda, et seal oli
jällegi see ajaline kriteerium. Nad ei jõudnud asju ette valmistada.

Eraldi toodi esile erialaõpe, mille puhul kas ei osatud õppematerjale ette
valmistada või ei olnud seda tehtud. Põhjus, miks seda ei olnud tehtud, jäi
intervjuude ajal arusaamatuks.
V9: Mis puudutab erialaõpet, siis need materjale mul ei olnud ette valmistatud.

Kokkuvõttes olid väljaõppematerjalid enamikul instruktoritel olemas, aga
nende LÕK-i jaoks kohandamisele ei olnud suurt rõhku pandud. See omakorda tekitas olukorra, kus õppetegevuse ajal avastati, et olemasolevad
materjalid sellisena ei sobi. Mõnel juhul mainiti, et õppematerjale hakati
ette valmistama alles reservväelaste saabudes.
V1: Ma ei mäleta, kas need samad igasugused – materjalid, mis me neile
kätte jagasime, et kas me tegime need siis samal päeval, kui nad tulid onju.
Mõtlen, et esimesed mehed onju või olid enne tehtud seda – pigem, ma arvan,
et tegime siis kui need esimesed mehed tulid, siis printisime välja midagi.

(3) Väljaõppevahendeid ei olnud eraldatud ja ette valmistatud. Intervjueeritavate sõnul oli suur puudus imitatsioonivahenditest. Samuti mainiti,
et puudus oli paukpadrunite laskmisotsikutest.
V3: Jah, et seal olid loomulikult mõned hädad olid sellega, et ei olnud teatud vahendeid. Näiteks hästi vähe oli või noh, sisuliselt oligi, hästi vähe oli.
Reservväelased, kui tulevad, oli paukmoona. Ehk siis ja seda ei olnud nagu
kuskilt saada ka näiteks.

Lisaks selgus, et väljaõppevahendite piiratus võib olla tingitud ka sellest,
et samu vahendeid kasutatakse ajateenijate väljaõppes, mistõttu ei pruugi
nende kokkukogumine olla võimalik või on raskendatud. Puudusena nimetati seda, et väljaõppevahendeid ei ole dubleeritud, kuid seda siinses artiklis
ei käsitleta.
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V6: Ja aga siis oli selline asi, et kuna asjad olid väljaõppes kasutusel, kõik
niimoodi, siis traatsiderullidele me ei leidnud üles käepidemeid, et need poisid
põhiliselt käsitsi kerisid peale ja pärast ... kerisid maha ja pärast käsitsi kerisid peale, mis lõppes sellega, et kõik olid juba ammu kodus, teised kompaniid, eksole, nad lõpetasid laskmised ära ja läksid minema ja meie istusime
ja ootasime niikaua, kuni nad selle traadi saavad uuesti kokku võetud, /…/.

(4) Väljaõppe eesmärkide ja planeerimisega seotud kitsaskohad. Uuringus osalejate sõnul ei olnud kompaniiülematele selgelt püstitatud väljaõppe
eesmärki. Intervjuude põhjal selgus, et ka kompaniiülemad ise ei seadnud
endale eesmärki, mida nad tahavad saavutada. Mõnel juhul püstitasid
kompaniiülemad oma kompanii lõppeesmärgi, kuid nii määratud väljaõppetase erines märgatavalt pataljoni teiste kompaniide eesmärkidest.
V9: Mul eesmärki kui sellist ei olnud määratud, kui välja arvata, siis jah,
seda funktsioonikirjeldust onju, ja üldist seda välja plaanib pataljoni LÕK-i
oma. Mis tuleb sealt essveest ja muudest asjadest onju.

Lisaks sellele, et puudusid selged väljaõppe eesmärgid, ei olnud uuringus
osalejate sõnul seatud ka prioriteete, mille põhjal oleks kompaniiülemad
saanud paremini oma tegevusi planeerida.
V2: Seal [temaatilises plaanis] praegu nagu väga prioriteetidega ära määratud ei olnd, mis asja ta [rühmaülem] peaks tegema.

Mainiti ka seda, et isegi kui temaatiline plaan oli olemas, ei olnud määratud
väljaõppe prioriteete ega seatud kompaniiülematele selgeid piiranguid, mille
abil oleks võimalik tegevusi täpsemalt planeerida.
V8: /…/ a kui mul oleks nagu alguses kohe teada, et mis hetkel, millal tiir mul
on, et see aitaks nagu planeerida, siis oleks jälle seda tule kustutamist nagu
vähem, et mehed seisavad ja /.../.

4.1.6. Väljaõppe tegevusjuhiste ebaselgus
Väljaõppe puhul pidasid kompaniiülemad üheks suurimaks kitsaskohaks
selgete ja täpsete juhiste puudumist, mille tõttu tuli tihti tegeleda vigade
parandamise, mitte nende ennetamisega.
V4: Pigem nagu võib-olla ülevalt poolt ei tulnud seda infot alla, mis kell,
ajaline raamistik. Kuna täpselt meie väljasõit on? Kuna täpselt me peame
seal olema?
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Juhiste puudumine tekitas omakorda olukorra, kus tegevuste käivitamine
hilines või seda üldse ei alustatudki. Teisisõnu ei oldud kindlad oma tegevustes ja seetõttu hakati ettevalmistatud plaane muutma. Plaanide muutmine
tingis omakorda olukorra, kus varem planeeritud ajakava enam ei kehtinud ja
planeeritud väljaõpet tuli hakata muutma või ära jätma, et saavutada mingisugunegi oma üksuste väljaõppetase.
V8: Ajaliselt pidin – ehk mingid asjad liikusid ette- või tahapoole, mingisugused tunnid venitasime tahtlikult pikemaks või lühemaks, oleneb sellest,
kuidas ajaraam oli.

Mainiti, et kompaniiülematel oli peaaegu võimatu leida aega väljaõppega
tegelemiseks või selle kontrollimiseks, kuna samal ajal toimusid teised tegevused. Puudus täielik ülevaade selle kohta, kus isikkoosseis asus, mida tegi
ja kui hästi oli väljaõpe edenenud.
V4: Ja läksid [väljaõpet] tegema sest meil ei olnud ka alati võimalus olla seal
nende juures. Me pidime ka käima kuskil koosolekutel ja asju vahetema ja mis
iganes pidi tegema selle asja kõrvalt.

Uuringus osalejad tõid veel esile puuduliku juhtimise, sest eelnevalt planeeritud ja ettevalmistatud tegevuste muutmist ei selgitatud ega antud lisajuhiseid. Kompaniiülemate sõnul leiti, et see tekitas veel suuremat teadmatust
ja põhjustas olukordi, kus oli raske või isegi võimatu anda ka ise juhiseid.
V7: Ja, ja see päädis sellega, et mul ei olnud mõtet enam, kui mul oli vaja
midagi allüksuste vaheliselt ajada, siis mul ei olnud mõtet seda palli läbi
staabi ajada, vaid ma suhtlesin kõikide inimestega otse on ju [...]kompanii.

4.1.7. Kompaniiülemate arusaam lisaõppekogunemise
tõhustamisest
Küsimuse „Milliseid tegevusi ja protseduure tuleks sõjaaja kompaniiülemate
arvates rakendada, et tagada väljaõppe kvaliteet õppekogunemisel?“ vastuste
põhjal eristus kuus kategooriat.
(1) Informatsiooni liikumine ja selgus. Intervjuudes tehti mitmel korral
ettepanek tõhustada LÕK-i sõnumi saatmist. Leiti, et vaja oleks saata
eraldi sõnum juhtidele – rühma- ja jaoülematele, et nad tuleksid varem
kohale. Sedasi saaks neid juba varakult kurssi viia väljaõppe eesmärkide
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ja teemadega, mida reservväelased peavad ise hiljem õpetama hakkama.
Ühtlasi leiti ka, et siis saaksid reservväelased võimalikud õppekohad ette
valmistada selliselt, et need toetaksid nende tegevust.
V1: Et ideaalis oleks niimoodi pidand kuidagi selle sõnumi sõnastama või
niimoodi noh, tagant järele tarkusega. Et siis need juhtfiguurid, kes on need
rühmaülemad, jaoülemad, nemad oleks pidand siis nagu ee-eraldi sõnumi
saama.

Alternatiivse ja lisalahendusena toodi välja, et väravas või veel varem oleks
vaja isikkoosseis jagada nii, et ülemad võetakse vastu esmajärjekorras.
V7: Kõige olulisemaks, no tegelikult on see, et. Ilmselt siin kõige olulisem on
see, et saaks ikkagi kätte kõigepealt need rühma- ja jaoülemad on ju.

Sõnumi selguse ja täpsuse kohta märgiti, et kui aeg oleks täpsem ning kõik
tuleksid kohale enam-vähem samal ajal, siis annaks see nii reservväelastest
ülematele kui ka alluvatele parema kogemuse. Sellisel juhul hakataks reservväelastega kohe tegelema ning nad tunneksid, et neid on vaja.
V2: No info on see, et noh põhimõtteliselt kutse võiks tulla nii, nagu protseduur ette näeb onju. Tegelikult ka reservväelastele see, et minu meelest oli
see üks hea õpituvastus nagu minu hinnangul üle-ülespoole. Et, et seejärel,
et inimesed, kes tulid kohe kohale, nii nagu neile kutse tuli, et tulge kohe. Siis
need tüübid tulid sinna, nad olid mingi kakskümmend neli tundi sisuliselt
istusid kasarmus. Nad majutati kasarmusse, visati toidupakk kätte, istu siin
ja maga. See reservväelane, ilmselt tema õpituvastus on see, et pole mõtet
tulla järgmine kord, kohe kui kutsutakse. Sest mingit tegevust niikuinii kohe ei
hakanud on ju. Et see nagu minu hinnangul veidi, et me ei saa seda ühiskonda
selliseks, et tulge nüüd, kohe nad tulevadki.

Kokkuvõttes võib väita, et kui võtmeisikud oleksid ülejäänud reservväelastest varem kohal, siis võimaldaks see allüksuste ülemaid kasutada juba
väljaõppe varases etapis.
(2) Reservülemate juhtimine ja väljaõppe kontroll. Intervjueeritavad rõhutasid, et nad tahaksid ise olla rohkem väljaõppe käiguga seotud, et neil oleks
sellest ülevaade. Siis saaks jooksvalt anda juhiseid, ise kontrollida tegevusi ja
vajadusel teha muudatusi väljaõppes. Vaadeldavate õppekogunemiste puhul
pidid kompaniiülemad osalema aga koosolekutel pataljoni staabis või tegelema varustusprobleemidega.
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V3: Oleks rohkem nagu ise ka tahtnud tegelikult sellesse panustada, sellesse
väljaõppe läbiviimisse, noh, ma saan aru, et tegelikult see ei olnud nagu
võimalik antud hetkel. Kompaniiülem käibki vaatabki, mida see rühm, mida
see jagu teeb? Et nagu endal oleks nagu kindlustunnet, võib-olla seda ka
kindlustunnet oli nagu natukene vähe, et kas nüüd sai päris nii tehtud nagu ...

(3) Reservväelaste usaldamine, nende pädevus ja kaasamine. Intervjuudest selgus, et kompaniiülemad tahaksid kasutada reservväelastest ülemaid LÕK-il tõhusamalt ning korraldada neile juba ajateenistuses vastavaid instruktori- ja pedagoogikakoolitusi. See tagaks kompaniiülematele
kindluse, et reservväelased on piisavalt pädevad väljaõppe toetamisel.
Samuti pakuti välja, et reservväelasi võiks kaasata ajateenijate erialavõi allüksusekursustele abiinstruktoritena. Leiti ka, et rohkem huvitunud
reservväelasi võiks kaasata õppustele või igapäevateenistusse töövarjudena,
võimaldades neil sedasi harjutada praktilisi õppetegevusi ja pedagoogilisi
oskusi.
V5: Ühte varianti, mis me ise oleme mõelnud, on kaasata siis neid ütleme.
Olgu ta siis rühma-reservrühmaülem reserv või mis iganes relvameeskonna
ülem, et neid kaasata lihtsalt näiteks, kui meil ongi siin erialakursused, kus
me neid relvi nagu käsitlemine või neid teemasid nagu puudutame, et lihtsalt
kutsuda neid nädalaks siia, et hoida neid rohkem nagu nende selles teadmises.
Ja võib-olla siis sellega, nagu on lihtsam tulevikus ka see, et kui tuleb nagu
LÕK, et siis nad nagu suudavad efektiivsemalt ja paremini asju edasi anda,
sest nad teavad.

Ajateenijate ja õppekogunemisel osalejate toimiv koostöö loob hea eelpinnase: reservväelaste usaldusväärsus suureneb ja sedasi on LÕK-i vältel
kompaniiülemal kergem kogu väljaõpet juhtida.
V4: /…/ Selles suhtes usaldus oli täiesti olemas, et mul need, nende reservväelastega ma suhtlen pidevalt – rühma ülematega, et meil on kontakt olemas.
Nädalavahetustel ka vahepeal saame kokku. Ja neid ma usaldan …

Seega peavad kompaniiülemad kvaliteetse väljaõppe jaoks vajalikuks kaasata
reservväelasi ka väljaspool õppekogunemisi, et arendada nende pedagoogilisi oskusi ja parandada väljaõppeteemade tundmist.
(4) Muutuste juhtimine ja paindlikkus. Uuringus osalejad mainisid, et
väljaõppe kvaliteedi parandamiseks näiteks laskmistel tuleks planeerida
võimalikult suur laskeala või ala puudumisel väljaõppeaega pikendada.

80

ROBERT KASE, AIVAR PILV, SVETLANA GANINA

Ajajuhtimise suhtes võiksid kompaniiülemad olla tulevikus julgemad: kui
väljaõpe ei lähe täpselt plaani järgi, siis peaksid nad korrigeerima oma tegevusi, et kõige tähtsam saaks tehtud. Tähtsaks peeti paindlikkust ja tõdeti, et
LÕK-i puhul on plaanide muutumine paratamatu. Ühe lahendusena nähti
seda, et väljaõppe planeerimisel tuleb kohe arvestada reservajaga, mis
võimaldaks esialgseid plaane muuta ja kergemini muutustega kohaneda.
V5: Ei, ehk siis ma lihtsalt nagunii peaksin olema paindlik. Ehk siis isegi, kui
ma teeksin tunniplaani sellised nagu ma tahan, siis ma pean, nagunii sellist
paindlikkust peab jääma siis nagunii. Ehk siis ma võin ka panna kogu selle
aja reservajaks, et olla paindlik.

Kokkuvõttes tähtsustavad kompaniiülemad muutuste juhtimisel paindlikkust
ja on oma kogemuste põhjal julgemad iseseisvalt vastu võtma otsuseid
väljaõpet muuta.
(5) Väljaõppevahendite planeerimine ja materjalide ettevalmistamine.
Intervjuudest selgus, et LÕK-i jaoks võiks olla planeeritud ja ladustatud
eraldi laskemoon. Peamiselt mõeldi siinkohal imitatsioonivahendeid. Sellisel juhul oleks võimalik vahendeid lihtsamini ja kiiremini kasutada ja kõigil
oleks olemas ka vajalik kogus. Samas peab tõdema, et sõja- või kriisiolukorras võetakse kasutusele kõik vahendid, mis on saadaval. Eraldi ladustamine
võib tekitada olukorra, kus selline käitumine ei ole loomupärane ja saavutatakse hoopis vastupidine tulemus.
V2: Nagu ma ütlen, väljaõppe sõltub vahenditest. /…/ Eks ma ütlengi – sõduri
baaskursuse ajaks ju kõik allüksuse varustus, mis on sõjaajaallüksuses. See
on kõik laos riiuli peal. Et põhimõtteliselt seda väljaõpet, et saaks üldse alustada ja et ma ei kaotaks aega, selleks peaks nad olema nagu masinatel ja, ja
ongi kõik.

Tavaväljaõppesse eraldatud laskemoona kasutamine LÕK-il võiks olla lihtsamini reguleeritud, selline lähenemine oleks sõjaaja olukorrale omasem. Leiti,
et LÕK-i ajal peaks olema lubatud kasutada olemasolevaid imitatsioonivahendeid, et kompaniiülemad oskaksid seda ette arvestada ning ka vahendite hilisemat mahakandmist ja asendamist paremini planeerida.
V1: /…/tegin seda ettepanekut kasutada mu enda seda paukmoonajääke,
mida seal NAK-i ajast oli onju. Et kui seal taheti nagu taktikat teha seal […]
onju./…/ Ja, kes pärast maha kannab, mis iganes paukmoona, mida iganes. Et
need asjad, mingid pseudo teemad, vaata, mis võtavad hästi palju aega nagu
noh, need kui juba varem teada, siis on nagu lihtsam.
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Väljaõppematerjalide ümbertegemisele ja reservväelaste jaoks kohandamisele on paljud kompaniiülemad mõelnud. Samuti sellele, et LÕK-i õppematerjal peab olema ülevaatlik, kompaktne, lihtne ja kiiresti omandatav.
V3: Esimene asi on kindlasti see, et need pataljonid või nii-öelda formeerimisel või mis iganes tuleks, need materjalid, tuleks kogu aeg uuendada. Ehk
siis kompaniiülemad peaksid, seda, sellel silma peal hoidma, et mis neil seal
välja jagavad.

Mainiti ka seda, et LÕK-i õppematerjal peab olema selline, mida on võimalik
reservväelasel omal käel omandada, kui ta jõuab kohale enne teisi, kui ei ole
mõistlik korraldada n-ö klassiõpet või kui ei jõuta väljaõpet enne maastikule
minekut läbi teha. Lisaks leiti, et osade teemade õpetamiseks tuleks pigem
kätte jagada tegevuskaardid, mille abil oleks võimalik meelde tuletada tegevusi ja neid vajadusel ka kohe rakendada.
V8: Et nüüd tagantjärgi saime aru, et seal noh mõni üksikmaterjal, mis
pädes, enamus tuleks ümber teha, noh, ja tegelikult neid tehakse ka, noh.
Aga noh, LÕK-i raames mul ei ole aega, mingeid sideprotseduure seal kuus
tundi õpetada, mul oleks vaja mingi väga lühikest konspekti, kus on siis niiöelda drillid, ma prindin välja, jagan inimestele kätte - pool tundi kõigil asi
selge ja lähme edasi, noh./…/ Ja see tagaks ka selle, et kui ma nüüd ei jõua
seda väljaõpet siin reaalselt läbi viia – ongi viled, et sõitke väravast välja,
siis mul on võimalik need check-listid välja printida, igasse auto meeskonda
näiteks üks anda- mees, kes mitte midagi pole siin õppinud, vaatab korra selle
üle – a jah- siuke asi oli rännakul, ja noh, see tagaks võib-olla mingisuguse
efektiivsuse, et ta jõuab õigesse kohta.

Kokkuvõttes võib märkida, et väljaõppematerjalide suhtes ollakse kõige
kriitilisemad. Praegu on õpituvastused tehtud ning selge, kuidas ja millisel
moel tuleks õppematerjale parandada või ette valmistada. Leiti ka, et väljaõpet ellu viivatele reservväelastele tuleb õppematerjalid ette valmistada
selliselt, et seal oleks kirjas ainult hädavajalik ja igasugune lisainfo oleks
välja jäetud.
(6) Väljaõppe planeerimine, prioriteetide seadmine ja koostöö. Intervjueeritavad tõid esile, et kompaniiülematel tuleks LÕK enda jaoks eelnevalt
läbi mõelda ja detailselt planeerida. Samas tuleb arvestada, et plaanid muutuvad, mistõttu tuleb olla paindlik ja olukorra põhjal reageerida.
V1: Ja kakskümmend neli tundi istub niisama tühja kuskil onju. Või isegi veel
rohkem onju, siis ta järgmine kord ei tule lihtsalt kohale. Et sellepärast see
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LÕK-i puhul peabki hästi detailselt planeerima iga selle tunni, mida sa seal
kasutad, mida teed. Ja juhul kui näiteks ei tule seal mingi rühmaülem või
jaoülem kohale, kes nende siis selliste tavasõduritega seal tegeleb, võetakse
mingi punt kokku ja mis iganes see on veel läbi vaja mõelda. /…/ Aga väga
oluline on jah, see ennem nagu detailselt läbi mõelda, mis ajaaken on, kaua
neid reservväelasi koos hoitakse, kaua võtab see riidesse panemine, kaua see
pärast lahkformeerimine ja mis nendega seal keskel teed onju.

Leiti, et väljaõppeteemade puhul peaksid olema märgitud prioriteedid, sest
isegi kui kompaniiülem neid teab, siis väljaõppega tegelev reservväelasest
ülem ei pruugi neid teada. Et väljaõpe oleks sujuvam, peaks teemasid käsitlema loogilises järjestuses.
V9: Ennekõike ajastamine, teemade järjekord. Nii nagu ma rääkisin ka, et
seetõttu jah see esmase etapi teemad seal käisid ringiratast kogu aeg.

Uuringus osalenud märkisid, et loengud või klassitunnid peavad olema otstarbekalt üles ehitatud: vähem võiks olla teoreetilist tausta, rohkem peaks
keskenduma reaalselt õppusel vajaminevatele teadmistele ja oskustele.
V8: /…/ kuna aega on nii vähe, siis see väljaõpe peab olema väga nii-öelda
kontsentreeritud ja suunatud sellele ühele või kahele elemendile, mida meil
vaja on - ta ei tohi laialivalguv olla. /…/ väga paljud tunnid ikkagi algasid
mingisuguseid teoreetilise taustteadmise ja kõige muuga, et mehed LÕK-il
juba olid nii ehk naa väsinud, see ei huvitanud absoluutselt, midagi see juurde
ei andnud.

Oluliseks peeti väljaõppe kiiret alustamist, et jõuaks võimalikult palju tegevusi teha.
V4: Aga nagu täpselt, mis mul minu jaoks nagu oluline on, et ongi see, et see
ajaraamistik. Võimalikult varakult hakata pihta selle asjaga, et seal nagu
ei jõua niikuinii kõiki kontrollida, kuidas nad midagi läbi viivad, et see on
puhtalt nende enda teha.

Ühe kasuliku ettepanekuna nimetati taustainfo kogumist reservväelaste
kohta. See tagaks asjakohase ülevaate, kes üksuse isikkoosseisust oleks
võimeline väljaõpet ellu viima, keda tuleks esmajoones kohale kutsuda või
väravast sisse lasta. Leiti ka, et oluline on välja selgitada, millal isikkoosseis
on reservi arvatud, võrrelda seda tehnika ja varustuse muutumise või uuendamisega ning selle põhjal väljaõppeteemasid muuta või prioriteediks seada.
V3: Nüüd üks asi, mis väga hea on ja mis me oleme ka nüüd sisse integreerinud, on see, et jaanuarikutse drillseersandid, ent panna ka sinna nii-öelda
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omale isikkoosseisu nimekirjadesse. Ja ära mainidagi, kusjuures, et nad tegelevadki selle väljaõppega ja drillseersandid olidki need ka, kes väga palju
nii-öelda aitasid seal, seda väljaõpet läbi viia.

Ühe olulise punktina rõhutasid intervjueeritavad kompaniiülemate omavahelist koostööd, sest see aitas LÕK-i väljaõpet tõhustada.
V8: /…/ põhimõtteliselt ülesanded on meil sarnased, väljaõppealad olid ka
sisuliselt kõrvuti. Et kui ühel läks midagi meelest ära või oli vaja midagi
minna koordineerimis, siis meil oli lihtne, siis teine tuletas meelde nii-öelda,
et meie individuaalsed nagu üksi väga palju, õnneks midagi pidanudki
tegema, kui oli vaja kuhu minna, siis kõik kompaniiülemad koos läksid ja
koos tegime, et see aitas nagu joone peal hoida.

Kokkuvõttes olid kompaniiülemad seisukohal, et LÕK-i paremaks korraldamiseks tuleb neil teha eeltööd: kavandada LÕK-i tegevusraamistik, ette
valmistada sobivad õppematerjalid ja mõelda läbi varustus ning kasulik
on ka reservväelaste kohta infot koguda. Samuti arvati, et tulevikus peaks
esmast väljaõpet rohkem tsentraliseerima ja selle üles ehitama ringkoolituse
põhimõttel.

5. Järeldused, arutelu ja ettepanekud
Intervjueeritavad kirjeldasid LÕK-il (Okas 17 ja Okas 18) kogetud probleeme
sarnaselt ning järeldasid, et väljaõpe ei ole ette valmistatud ega toimu sellisel
tasemel, mida ootavad ülemad ja reservväelased. Kvaliteedijuhtimise teooria
järgi ei suudetud seega teenust pakkudes rahuldada kliendi nõudmisi71, 72.
Behmeri et al.73 käsitluse järgi mõjutavad keskkonnamuutused kohe
organisatsiooni struktuuri ja teenuste kvaliteeti, kuna tavatoimingud on
häiritud. Sellistes olukordades muutuvad oluliseks kliendi-tarnija suhted
ja nende rollide mõistmine, et oleks võimalik saavutada organisatsiooni
eesmärke. Kõigepealt peavad organisatsioonid määratlema enda jaoks
kliendid74. LÕK-i peamisteks klientideks on reservväelased, kellele tuleks
tagada võimalikult kvaliteetne väljaõpe.
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Oakland 2014.
Sharma 2018.
Behmer et al. 2016.
Oakland 2014.
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Kuna LÕK-il kulutati liiga palju aega administratiivtoimingute kooskõlastamiseks, ei saanud kompaniiülemad tegeleda reservväelastega.
Puudusid selged juhised, millist varustust võib kasutada, kust saadakse
vahendid (imitatsioonivahendid) ja mida teha ajateenijatega. Selleks, et
rahuldada reservväelaste ootusi väljaõppe suhtes, peaksid struktuuriüksused
olema ettenägelikud, mitte reageerivad75. Keskkonna- ja administratiivprobleeme saaks ennetada, kui oleksid selged tegevusjuhised ja paika pandud
kindlad protseduurid.
Käituti reageerivalt, kuna kompaniiülematel puudus arusaam, mida teha
ajateenijatega ja kuidas käib kaotatud väljaõppeaja tasategemine või hüvitamine. Samuti ei olnud selge, kui palju võib tavaväljaõppe vahendeid kasutada
LÕK-il ning kuidas neid vahendeid maha kanda või asendada.
Seda, kas varustust ja vahendeid peaks dubleerima, on raske hinnata ning
see ei olnud siinse uurimuse eesmärk.
Kvaliteedijuhtimise teooria järgi tuleks seada eesmärgid, mille saavutamiseks on paigas kindlad tegevusjuhised, ning arvestada tuleb, et keskkonnatingimuste muutumine mõjutab pidevalt organisatsiooni tulemusi.
Kvaliteedile tuleks mõelda juba LÕK-i planeerimise ajal. Arvestama peaks
muutuva olustiku ja rohkem kui ühe tegevusvariandiga, et probleeme oleks
võimalik ennetada, mitte ei peaks tegelema tagajärgedega.76, 77
Väljaõppe tõhustamiseks pakuti tsentraliseeritud väljaõppe korraldamist
ja üksustevahelist koostööd. Leiti, et rakendada võiks ringkoolituse põhimõtet, kus spetsialist õpetab rohkem kui ühe kompanii koosseisu, tagades
eriala kaupa parema väljaõppe. Oldi arvamusel, et kompaniiülemad peavad
usaldama väljaõppe oma reservväelastest ülematele, kuid juba ajateenistuses
tuleks korraldada vastavaid instruktori- ja pedagoogikakursusi. Tervikliku
kvaliteedijuhtimise mudelis käsitletakse toetavate ja täiustavate elementidena organisatsioonikultuuri, pühendumist ja suhtlust, mis aitavad tulemusi
tõhustada ja eesmärke saavutada78.
Väljaõppe algust takistas reservväelaste saabumine eri ajal ja pika aja
vältel (kuni kogunemistähtaja lõpuni), mille üle puudus väeosadel ja eriti
kompaniiülematel kontroll. Väljaõppeprobleemide ennetamisel peeti
oluliseks reservväelastest ülemate eraldi kohalekutsumist. Nende varasem
saabumine võimaldaks alustada väljaõppega kiiresti ja luua keskkonna, kus
75
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Behmer et al. 2016
Ranjan 2009.
Behmer et al. 2016.
Oakland 2014.
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reservväelased tunnevad, et nende kohalolek on oluline. Sedasi saaks vältida
tegevusetust ja tõenäolist motivatsioonilangust ning väljaõppeprotsess oleks
tulemuslikum. Selline tegevusviis tagaks ka parema olukorrateadlikkuse ja
kõik isikud oleksid kaasatud väljaõppeprotsessi võimalikult vara. Sellisel
juhul oleks kompaniiülemal võimalik väljaõpet paremini juhtida ja sellega
seotud probleeme lahendada, mis omakorda tagaks parema kvaliteedi79.
Puudus kindel väljaõppe eesmärk ehk lõpptulemus või ei oldud sellest
aru saadud. Teooria põhjal on võimalik väita, et selgete väljaõppe eesmärkide puudumine tingib olukorra, kus on raske kliendi nõudeid täita.
Paljud väljaõppe ettevalmistamisel tekkinud vead tulenesid just sellest80, 81.
Selgelt püstitatud eesmärgid võimaldaksid planeerida ja ellu viia võimalikult
kvaliteetse väljaõppe, rahuldades nii pataljoniülema kui ka reservväelaste
nõudmisi. Eesmärkide põhjal on võimalik väljaõppeteemasid eelisjärjekorda
seada, ette valmistada LÕK-i tarbeks temaatilisi plaane ja koolituskaarte.
Prioriteedid võimaldaks anda väljaõppejuhiseid reservväelastest ülematele,
nii et ajapuudusel ei jäetaks ära olulisi teemasid. See omakorda võimaldaks
kompaniiülematel ajakasutust teemade kaupa paremini ümber hinnata.
Reservaja planeerimine võimaldaks muudatustele paindlikumalt reageerida
ja annaks võimaluse õppeteemade mahtu suurendada või asendada ära
jäänud teemasid.
Kasutatavad materjalid olid liiga mahukad, ebapiisavalt ette valmistatud
ja sisaldasid teemasid, mida kiireloomulisel LÕK-il ei peaks õpetama. Kasutatavad koolituskaardid ja plaankonspektid ei sobi, kuna need sisaldavad
liigset informatsiooni, mistõttu ei suuda reservväelane lühikese ajaga enda
jaoks olulist leida ja kätte jagatud materjale teiste õpetamiseks kasutada.
Puuduvad õppematerjalid, mida reservväelane saaks iseseisvalt lugeda, et
teadmisi värskendada.
Õppematerjalid peavad olema väga kompaktsed ja keskendunud olulisele, mis võimaldaks lühikese ajaga saavutada õppe-eesmärki. Võimalusel
tuleks reservväelasest ülemale koolituskaardi juurde lisada väljaõppekoha
ettevalmistamise juhised. Enne väljaõppe algust peab olema selge, milliseid teemasid on vaja instruktori juhtimisel õppida ja mida oleks võimalik
omandada iseseisvalt või juba töö käigus. Ette peab valmistama lugemismaterjale, mida varem kohale jõudnud isikkoosseis saab iseseisvaks õppimiseks kasutada.
79
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Kvaliteedijuhtimise teooria järgi saanuks välja toodud probleeme ennetada, kui väljaõppe planeerimisel oleks järgitud PDCA-tsükli põhimõtteid
ning tsüklit läbides oleks pidevalt hinnatud oma tegevusi ja olukorra põhjal
ennetavalt reageeritud. Kui väljaõpet oleks planeeritud NATO-s kasutusel
oleva SAT-mudeli põhjal, mille järgi antakse hinnang iga etapi järel, siis
oleks olnud LÕK-il tekkinud probleeme võimalik tuvastada ja neile õigel
ajal reageerida.82, 83 Kui kompaniiülemad oleksid juhindunud väljaõppe
ettevalmistamisel enesehindamise aluseks olevatest kvaliteedinäitajatest,
siis oleks saanud samuti paljusid probleeme vältida või neid ennetada84, 85.
Teadlikult või alateadlikult tahtsid kompaniiülemad järgida kvaliteedijuhtimise teoorial baseeruvat SAT-mudelit. Nad leidsid, et valmisolevaid
plaane tuleks pidavalt kohandada ja üle kontrollida, väljaõppematerjale ajakohastada ning temaatilisi plaane vajadusel muuta.
Väljaõppe käigus tuleks rakendada pidevalt enesehindamist, olla enesekriitiline ja mitte rahulduda juba olemasolevaga, vaid täiendada olemasolevaid plaane ja tegevuskäike.
Uurimisküsimustele vastamiseks koostati risttabel (vt tabel 1), mis annab
ülevaate tulemustest ja nende põhjal tehtud ettepanekutest.
Tabelis on esitatud peamised LÕK-i probleemid ja ohud ning tehtud
ettepanekud, milliseid tegevusi ja protseduure tuleks rakendada, et tagada
kvaliteetne väljaõpe.
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BI-SC Directive 075-007. 2015.
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Tabel 1. LÕK-i probleemide ja lahendusettepanekute seosed (sõjaaja kompaniiülemate
hinnangul)

Peamised probVõimalikud tegevused ja protseduurid
leemid väljaõppe
kvaliteedi tagamiseks
kvaliteedi tagamisel

Kommentaar

Parandada info liikumist
LÕK ei ole olemuselt sama mis ÕK

Administratiivtegevustest
tingitud
ajapuudus

Selged juhised ajateenijate kasutamise või
mittekasutamise kohta
Selged juhised rahuaja varude ja vahendite
kasutamiseks

Probleemid
instruktorkoosseisuga

Reservväelastele korraldada
instruktorikursuseid
Reservväelasi kaasata ajateenijate
koolitamisse
Erialaõpet viia ellu tsentraliseeritult

Leida
ajateenijate
hulgast isikuid
ja neid kaasata

Väljaõpe planeerida LÕK-i alguses
iseseisva õppetööna
Väljaõpe ehitada üles ringkoolitusena
Väljaõppe planeerimisel arvestada, et
reservväelased kogunevad valdavalt
viimasel hetkel (tööpäeva lõpus)

Hinnata oma
võimalusi ja
selle järgi
planeerida

Ettevalmistamata või puudulikult
ettevalmistatud väljaõpe

Isikkoosseisu saabumine LÕK-ile

LÕK-il esinevad
keskkonnamõjud

Reservväelased
saabuvad
eri ajal
Reservülemaid ei
olnud, nad
ei tulnud
esimesena

Reservväelastest ülemad kutsuda kohale
enne ülejäänud isikkoosseisu
Kogunemiskohas jagada isikkoosseis

Veenduda
isiklikult

Teha kindlaks varustuse ja tehnika
muudatused
Selgitada välja väljaõppes kasutatavate
reservväelaste taust
Lisaks tegevustele planeerida ka vahendid

Teada isikkoosseisu tausta
ja viimast
väljaõppetaset

Väljaõppematerjalid tuleb koondada ja
eelnevalt ette valmistada
VäljaõppeReservväelasest ülematele peab ette valmaterjalid
mistama eraldi kohandatud materjalid
olid
Õppematerjalid peavad olema kompaktsed
LÕK-i jaoks
ja keskendunud olulisele
kohandamata
Erialaüksuste väljaõppeks tuleb kaasata
spetsialiste

Kompanii
väljaõppe
eest vastutab
kompaniiülem
Veenduda õppematerjalide
vastavuses ja
vajadusel neid
muuta

Puudulik
väljaõppe
analüüs
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Kommentaar

Pataljoni staap peab olema püstitanud
väljaõppe eesmärgi, millest on selgelt aru
saadud
Väljaõpe peab olema eesmärgistatud
Väljaõppeteemade puhul tuleb seada
prioriteedid
Prioriteete peab tutvustama reservväelastest ülematele

Selgitada välja
LÕK-i väljaõppe eesmärk,
seada oma
eesmärgid
Vajadusel nõuda
täpsustamist

Väljaõppe planeerimisel arvestada õppevahendite piiratuse ja vähese kogusega
Õppevahendid võivad olla kasutuses
ajateenijate õppes

Peab olema
ülevaade
väljaõppevahenditest,
nende
asukohast
ja kogusest

Ettevalmistamata või puudulikult
ettevalmistatud väljaõpe

Peamised probVõimalikud tegevused ja protseduurid
leemid väljaõppe
kvaliteedi tagamiseks
kvaliteedi tagamisel
Väljaõppe
eesmärkide
ja planeerimisega
seotud
kitsaskohad

Väljaõppevahendeid ei
olnud
eraldatud
ja ette
valmistatud

Väljaõppe
tegevusjuhiste
ebaselgus

Püstitada selge väljaõppe eesmärk
Planeerida väljaõppe reservaeg
Kõrgema ülema juhiste puudumisel järgida Lahinguplaani ja tegutseda võimaluste kohaselt
juhtimine
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RÜNDEKÜNNISE KONTSEPTSIOON
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1. Sissejuhatus
Artiklis1 analüüsitakse, kuidas muuta väikeriikide ründekünnis võimalikult kõrgeks, arvestades riigi võimalusi ja vahendeid. Uurimiskeskmes on
küsimus, milliseid strateegiaid või sõjalisi kontseptsioone võiksid väiksearvulisemad relvajõud sel eesmärgil kasutada ning kuidas kujundada vastase
ründeplaane heidutavaid kulutõhusaid väestruktuure.

2. Teoreetiline raamistik
2.1. Analüüsi ulatus ja tulemuste rakendusvõimalused
Enne üksikasjalikumat analüüsi tuleb täpsustada, et uurimus kuulub kaitseplaneerimise, mitte operatsiooniplaneerimise valdkonda. Riigi käitumist kriisiolukorras mõjutab suuresti poliitiline ja sõjaline kontekst. Artiklis analüüsitakse
esimest korda ründekünnise kontseptsiooni, mis võiks sobida lähtealuseks pikaajalisele kaitseplaneerimisele ning mida on võimalik kasutada riigi geograaﬁlistest parameetritest, majanduslikust võimsusest ja väevõimest lähtudes.

2.2. Ründekünnise kontseptsioon
Ründekünnise kontseptsioonil põhineva kaitsestrateegia analüüsi lähtepunkt
on selle vaatlemine vahendina, millega väikeriik saaks kaitsta oma julgeolekut sõjalise ründe korral, ning analüüsiaspektide määratlemine. Mida
1

Artikkel tugineb NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni (STO) egiidi all ellu viidud
ja Jaan Murumetsa juhitud rahvusvahelise töögrupi SAS-131 uuringule „Threshold Concepts
for and by Smaller Forces“. Uuringu lõpparuanne on avaldatud NATO STO publikatsioonina
juurdepääsupiiranguga „asutusesiseseks kasutamiseks“. Artiklit on raportiga võrreldes tunduvalt lühendatud, et olulisemad uuringutulemused oleks võimalik avaldada piiranguteta. NATO
Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni süsteemianalüüsi paneel tunnustas 2019. aasta kevadel
Eesti juhitud rahvusvahelist töögruppi SAS-131 silmapaistva teadustulemuse auhinnaga (Panel
Excellence Award).
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 12, 2019, pp. 91–107.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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mõista ründekünnise all? Kas see kattub heidutuse (ingl deterrence) mõistega või on see iseseisev mõiste? Kuidas suhestub riigi ründekünnis liitlasvägede koguvõime ja heidutusega? Milline on künniskaitse (ingl threshold
defence) eesmärk ja kuidas mõõta selle tõhusust? Mil määral on võimalik
teha üldistavaid järeldusi ja kuivõrd sõltuvad need kontekstist?

2.2.1. Tunne oma vastast
Ajaloost on teada küllaldaselt näiteid haavatavatest riikidest, kes ei suutnud vastase eesmärke või võimeid adekvaatselt hinnata. Sageli põhjusel, et
teistsuguse kultuuritaustaga vastast hinnati iseenda väärtuste ja hinnangute
põhjal. Esimene aspekt, millele ohustatud väikeriik peaks keskenduma, on
arusaam vastase motiividest. See hõlmab nii materiaalseid tegureid, nagu
territoorium või ressursid, kui ka emotsionaalseid tegureid, nagu rahvuslik
uhkus. Põhjalik vastase sõjalise ja mittesõjalise võime analüüs peaks esile
tooma seosed vastase kavatsuste ja võimete vahel. Ja lõpuks, et olla võimeline vastast mõjutama, tuleb mõista, mis on talle oluline ning mida tasuks
sihile võtta või ähvardada. Nendeks sihtmärkideks võivad olla materiaalsed
objektid, nagu hooned või lennuväljad, aga ka mittemateriaalsed tegurid,
nagu maine hoidmine või poliitilise režiimi säilitamine.
Ohustatud riigil, eriti vastase vahetul naaberriigil, on sageli parem arusaam nendest asjaoludest kui mõnel sõjaliselt võimsamal, kuid geograaﬁliselt
kaugemal riigil. Ühtlasi on samas piirkonnas asuval riigil võimalik suunata
oma luure- ja analüüsivõime terendavale ohule. Sel põhjusel ongi väikeriigi
esmaülesanne koguda oma vastase kohta kvaliteetset ja usutavat teavet ning
suuta edastada seda usaldusväärselt ja turvaliselt liitlastele.

2.2.2. Keskendumine vastase eesmärkidele
Väikeriigid kipuvad sageli üle hindama oma tähtsust võimsate naabrite
silmis. See ei lase neil adekvaatselt kaaluda, millistel tingimustel oleks
vastane valmis riskima relvakonﬂiktiga piiratud eesmärkide saavutamiseks.
Riski ja võiduvõimaluste kaalumisel on ülioluline hinnata objektiivselt
vastase tegelikku eesmärki, et tarvitada sobivaid karistus- või tõkestusmeetmeid. Ühtlasi tuleb meeles pidada, et paljud konﬂiktid ei alga ratsionaalsetest sammudest, vaid lahvatavad valearvestusest, emotsioonipuhangust
või liigsest enesekindlusest. See toob meid tagasi esimese punkti juurde –
oluline on tunda vastast ja saada aru, kuidas ta meie tegusid tajub. See eeldab
aga analüüsi ja olukordade läbimängimist, et oleks võimalik selgitada välja
konﬂikti tõenäolised vallandajad ja ennetavad plaanid nende maandamiseks.
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2.2.3. Paindlikkus
Väestruktuure ja riiklikku poliitikat välja töötades tuleks arvestada, et
need võimaldaksid tegutseda paindlikult nii eskaleeruva konﬂikti kui ka
rahuaja ootamatuste korral. Liigagi tihti kohandatakse väestruktuur või
poliitika kindlatele asjaoludele. Paindumatud tegevuskavad võivad ootamatu sündmuste arengu korral konﬂikti kujunemisele isegi kaasa aidata,
piirates poliitilisi valikuvõimalusi. See on eriti oluline väikeriikide puhul,
mille eelarve ja inimvara on piiratud. Paindlikkuse üks tahk on füüsiline ja
vaimne nõtkus: väed peavad suutma kiirelt ümber paikneda, olles samal ajal
ka valmis täitma erinevaid ülesandeid. Seejuures on erivarustust ja taristut
soetada üsna lihtne, kuid inimeste ettevalmistamine eri rollide täitmiseks
ja vastasest kiiremini nendega kohanemiseks on tunduvalt keerulisem. Siin
võiksid väikeriikidel olla eelised, sest väiksemaid organisatsioone on lihtsam
ümber kujundada kui suuri ja tugeva sisemise inertsiga organisatsioone.

2.2.4. Ebamäärasuse külvamine
Ratsionaalne vastane kaalub põhjalikult oma plaanide eduvõimalusi, muidu
ootaks teda kaotus. Heidutuse eesmärk on veenda vastast tegevusplaanist
loobuma, tehes seda kas veenva oma- või liitlasvägede ühise jõudemonstratsiooniga või vähemasti tekitades vastases piisavat kahtlust eesmärkide
saavutatavuses. Teatud aspektides, nagu liitlasvägede otsusekindlus, ei
tohiks vastasel tekkida mingit kahtlust. Siiski on mõistlikum jätta paljudel
juhtudel, nagu oluliste varade ja juhtkonna asukoht või oodatav reaktsioon,
kõik lahtiseks. Tihtilugu on niisugune ebamäärasus seotud tegude teist või
kolmandat järku mõjudega, eriti kui see puudutab tavapärasest sõjapidamisest
vähem teoreetiliselt läbi töötatud valdkondi, nagu küber- või kaubandussõda.

2.2.5. Võimeanalüüs
Suurem osa riike lähtub pikaajalistest kaitseprogrammidest ning see kehtib
ka riikliku poliitika ja strateegiate kujundamisel. Paraku on see aeganõudev
ja üsna jäik protsess, mis töötab vastu eespool kirjeldatud paindlikkuse ja
kohanemisvõimelisuse arendamisele. Vaid vähesed rahandusministeeriumid
oleksid valmis soetama kalleid, mitut rolli täitvaid platvorme, mis võimaldaksid reageerida pidevalt muutuvale maailmale. Selle asemel võtab enamik
riike oma poliitikakujundamise ja varustuse hankeprogrammide aluseks
kõige tõenäolisemad arengustsenaariumid, määrates nende alusel kindlad
rollid. Taas kord on väikeriigid eelisseisus, kuivõrd nende ambitsioonid on
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tagasihoidlikumad ja ohud selgepiirilisemad. See võimaldab neil vajalikku
paindlikkust paremini oma kavadesse lõimida, eriti pärast põhjalikku vajaduste analüüsi.

2.2.6. Õppused ja sõjamängud
Kiiresti kohandatavast erivarustusest ja taristust olulisemgi on aga vägede
intellektuaalne paindlikkus, mis on vajalik kõikidel tasanditel alates taktikatasandi jalaväelastest ja lõpetades kõrgeimate riigiametnikega. Selle saavutamise eeldus on pidev ja uusi õpikogemusi võimaldav praktika, eriti õppustel
ja sõjamängudes, mille eesmärk on mängida läbi tõenäolised tegevuskäigud
ja vahel selles ka ebaõnnestuda. Mõistagi annab selline lähenemine tulemusi
ainult juhul, kui selles löövad kaasa päris osalised, kuid iseseisev väärtus
uute ideede läbiproovimisel on ka kaitsevaldkonna teadus- ja rakendusuuringutel ning kaitsetööstuse ekspertide oskusteabe kaasamisel. Õigeid
inimesi leida ei ole lihtne ning väliõppuste korraldamine nõuab raha, mida
võiks investeerida ka hangete tegemisse ja inimeste väljaõppesse. Mõnes
riigis on kaitse-eelarve personalikulude osakaal kasvanud üle 60% ning kui
lisada veel hanked ja üldkulud, siis ei jää üksuste väljaõppeks kuigi palju
alles. Sellegipoolest on õppused ja sõjamängud äärmiselt olulised.

2.2.7. Väikeriikide kaitsepoliitika kolm põhieesmärki
Arvestades eespool kirjeldatud tegureid, võib väita, et üldiselt on vaenulikke
naabreid heidutada soovivatel väikeriikidel vaja edukalt täita kolme rolli.
Need on järgmised:
1) edastada liitlastele täpne ja õigeaegne olukorrakirjeldus, veenmaks neid
olukorra tõsiduses;
2) takistada ründajal saavutamast oma eesmärke enne kaitsemeetmete
rakendamist või liitlaste saabumist;
3) tagada liitlastele ligipääs.

2.2.8. Kommunikatsioon
Väikeriikidel ei pruugi olla suurriikidele omaseid üleilmse haardega seiresüsteeme, see-eest on neil tõenäoliselt tunduvalt parem ettekujutus kohalikust geograaﬁast, ajaloost ja kontekstist. Just seda peavadki nad nii rahukui ka sõjaajal teistele selgitama, eriti võimalikele liitlastele. Kõik liitlased ei
tegutse ühesuguse otsusekindlusega ja mõnda neist tuleb olukorra tõsiduses
veenda, eriti tänapäevases vastuolusid täis inforuumis. Võib isegi juhtuda,
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et võimalikud liitlased hakkavad otsima ettekäändeid mitte sekkuda ning
nutikas vastane teeb kõik võimaliku, et soodustada otsustusvõimetust faktidega manipuleerides. Seetõttu peab väikeriigil olema võime koguda täpset
ja usaldusväärset teavet ning tõlgendada seda tasakaalukalt ja veenvalt. Seda
teavet on omakorda tarvis vahendada nii rahvusvahelisele meediale kui ka
sõbralikele riikidele olukorras, kus vastane takistab järjekindlalt info edastamist ning õõnestab edastatavat sõnumit, seades selle kahtluse alla. Infosõjaline võime ei ole n-ö odav lõbu, kuid ilma selleta ei suuda ükski kogus
suurtükke ega soomukeid tagada rahvusvahelise kogukonna toetust.

2.2.9. Kriisi hoidmine aktiivsena
Juhul, kui võimalik vastane suudab saavutada eesmärgi enne rahvusvahelises toetuses kokkuleppele jõudmist ja selle saabumist, muutub liitlaste panus kaitseoperatsioonist tunduvalt kulukamaks ja aeganõudvamaks
sekkumisoperatsiooniks. Kõige halvema sündmuste arengu korral suudab
vastane saavutada kiiresti oma eesmärgi ning esitleda ülejäänud maailmale
sündinud fakti (pr fait accompli), mida ei ole võimalik küsimuse alla seada
või mida ei tehtagi. Seetõttu on äärmiselt oluline, et väikeriik suudaks jääda
abi saabumiseni võitlusvõimeliseks. Võimalikud on erinevad lähenemised,
sh partisanivõitluse idee (metsavennad) või selle tänapäevane analoog linnavennad ja -õed, mis arvestab paremini tänapäeva noorsoo oskusi. Lisaks
on võimalik eelisarendada tugevdatud piirikaitset, kasutades nüüdisaegseid
sensoreid ja relvasüsteeme. Samuti on mõeldav kaitsebastionide kontseptsioon, mis võimaldaks kaitset ainult osale riigi territooriumist või majandusest. Kõik need võimalused eeldavad eriomast väljaõpet, varustust ja planeerimist, mida tuleks omakorda õppustel regulaarselt katsetada, et jaguks
eespool kirjeldatud paindlikkust ja nõtkust.

2.2.10. Liitlastele ligipääsu võimaldamine
Kui väikeriik ei suuda pikaajaliselt oma huve kaitsta, peab ta lootma välisliitlase valmidusele appi tulla. See eeldab ligipääsu võimaldamist. Ilma selleta
võivad ettevaatlikumad liitlased pidada oma sissetungi hinda liiga kõrgeks ja
kasutada seda kõrvalehoidmise ettekäändena. Ligipääsu võimaldamine hõlmab piisava hukukindlusega sadamaid ja lennuvälju, koondumisalasid, ühendusteid ning ühtlasi kasutatavat õhuruumi ja mereala, arusaamist ühendusteede geograaﬁlistest piirangutest ja infokiirteid. Ideaalis tuleks rahuajal
valmistada ette erinevaid tugevdatud ja kindlustatud objekte, kuigi see oleks
suur koorem väikeriigi niigi piiratud vahenditele. Samas võib ilma ligipääsu
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võimaldamiseta liitlaste sekkumine viibida või koguni olla takistatud. Liitlaste ligipääsuvõimaluste analüüs on tõenäoliselt vastase jaoks tähtis tegur.

2.2.11. Kokkuvõte
Suurema ja võimsama naaberriigi võimaliku vaenutegevuse korral võivad
väikeriigid tunda ahvatlust kasutada ennetavat ründetaktikat. See taktika
on end minevikus hästi tõestanud, kuid sellega kaasnevad omad ohud. Üks
võimalik risk on anda moraalne üleolek vastasele, näides ise agressorina.
Seetõttu peab kaitsepositsioonil olev pool suutma esimese löögi üle elada
ja sellest hoolimata vastu hakata. Seda aspekti tuleb arvestada ka väestruktuuride ja kaitseplaanide väljatöötamisel. Lõppkokkuvõttes sõltub
heidutuse edukus sellest, kas agressioon õnnestub muuta vastasele ebasoovitavaks valikuks. Seda saab teha näiteks tugeva kaitse abil, mis ei võimaldaks
vastasel eesmärki saavutada, kuid tänu nüüdisaegsetele sensoritele ja täppisrelvadele on väikeriikidel võimalik tõsiselt kaaluda ka karistusheidutust.
Täpsemalt: kui võimalik vastane on teadlik väikeriigi suutlikkusest ohustada
midagi tema jaoks väärtuslikku (nt oluline taristu või tööstuspotentsiaal,
režiim või võtmeisikud), ei pruugi vaenutegevuse võimalik kasu talle enam
nii atraktiivne tunduda. Ründeiseloomuga sihtmärgistamine võib sageli olla
tunduvalt vähem kulukas kui samaväärse kaitsevõimega väeüksused.

2.3. Sidumine poliitikakujundamise ja väevõimetega
Poliitikakujundamise ja väevõime loomise aruteludes on analüüsimisel
soovitatav aluseks võtta ründekünnise kuuel funktsioonil põhinev teoreetiline raamistik. Kokkuvõtvalt on ründekünnise funktsioonid järgmised.
1. Tavaheidutus – suutlikkus mõjutada võimaliku vastase tasuvusanalüüsi
enne ründeotsust või konflikti eskaleerumist. See hõlmab võimet vastast
takistada või karistada, tahet ja valmisolekut seda võimet vajaduse korral
kasutada ning võimalikule vastasele, oma elanikkonnale ja kolmandatele
pooltele sellest võimest ja valmisolekust märkuandmist.
2. Kaitse – suutlikkus tekitada märkimisväärset kahju, hoida ära või aeglustada vastase edasitungi ning nurjata vastase ajakava juhul, kui tavaheidutus ei anna loodetud tulemusi.
3. Marker – riiklike huvide tähistaja. See tähistab huve, mida ollakse valmis
kaitsma (peamiselt sõjalise kohalolekuga) ning mis on suunatud vastasele, oma elanikkonnale ja kolmandatele pooltele.
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4. Hoiatussignaal – rahvusvahelise kogukonna vaenutegevuse olukorrast
teavitaja. Teavitab nt väeüksuste, õhukite ja laevade ettesiirmisest, mis
sunniks vastast neid konflikti algetapis ründama.
5. Päästik – mehhanism, mis tõmbaks sõbralikud ja liitlasjõud kaasa rünnatava riigi kaitsele.
6. Takistus – meetmed vastase hübriidtaktikate pareerimiseks. Appi
võetakse nii sõjavägi kui ka paramilitaarsed ja korrakaitseüksused, et
sundida vastane taanduma või avalikult sõjalist jõudu kasutama.
Ründekünnise kontseptsiooni kasutusvõimaluste analüüsiks määratleti
uuringus kaks alusstrateegiat. Väikeriigi reageerimine rünnakule jõulise ja
aktiivse kaitsetegevusega konﬂikti algusjärgus võib anda konﬂiktile laiema
tähelepanu ja intensiivsuse ning ühtlasi näidata riiki julge ja raskusi trotsivana. See võib aidata liitlastel kiirelt ja toetavalt tegutseda. Samas võib
selline tegevuskäik anda alust kahtluseks ülemäära rutakas tegutsemises.
Kuivõrd selle strateegia eesmärk on kiirendada liitlaste ühinemist kaitsetegevusega, oleks teine võimalus venitada konﬂikt pikemale ajale, kandes
seejuures hoolt, et väikeriik oleks suuteline abi saabumiseni vastu panema.
Esimene analüüsitav strateegia keskendub konﬂikti venitamisele, aeglustades vastase edasitungi, et võita juurde aega väljastpoolt saabuva abi
kohalejõudmiseks, reservide aktiveerimiseks ja lõimimiseks ning sõbralike
tugevdusjõudude vastuvõtuks. Selle strateegia puhul on peamised ülesanded hoida oma jõud terviklikud ning korraldada valikuline, osaline või
üldmobilisatsioon, olles samal ajal suuteline pakkuma saabuvatele sõbralikele jõududele vastuvõtva riigi toetust. See strateegia hõlmab ka sõjalisi
ülesandeid, mille eesmärk on lagundada vastase jõude okupeeritud aladel
ja takistada ligipääsu sõbralike jõudude mahalaadimisjaamadele. Siinses
artiklis viidatakse sellele strateegiale nimega „Protect the Skeleton“.
Teine analüüsitav strateegia keskendub konﬂikti intensiivsuse ja tähelepandavuse tahtlikule võimendamisele, et väljastpoolt saabuv abi jõuaks
suurema tõenäosusega kohale õigel ajal. Ühtlasi on selle mõte anda maailmale üheselt mõistetavalt märku, et toimumas on kallaletung, ning
demonstreerida oma võitlusvalmidust, rünnates ka ise vastasele väärtuslikke
sihtmärke. Selle lähenemise puhul on oluline teada, mida vastane väärtustab, hinnata adekvaatselt iseenda võimet neid sihtmärke mõjutada ning anda
selgelt märku niisugusest võimest ja valmisolekust seda kasutada. Artiklis
viidatakse sellele strateegiale nimega „Punch Back Hard“.
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3. Poliitiliste valikute ja väevõimete analüüs
Et siduda ründekünnise kontseptsioon poliitikakujundamise ja kaitseplaneerimisega, kasutab artiklis esitatud analüüs paljude kaitseministeeriumide ja
ühendstaapide riigikaitse planeerimise tavapäraseid vahendeid ja meetodeid.
Esmalt sõnastati ründekünnise kasutamise poliitiline kontekst ja planeerimise alus.
Järgmisena järgiti tegevusstrateegiate ja ette antud planeerimiseelduste
puhul poliitilise juhise lihtsustatud formaati. Sõnastati valitsuse eesmärgid,
soovitud poliitilised ja sõjalised lõpptulemused, soovitud toime vastase
tegevusplaanide mõjutamisel, sellest lähtuvad sõjalised ülesanded ning kaasnevad piirangud ja välistused.
Edasi määratleti mõlema strateegia puhul peamised ülesanded väe- ja
relvaliigiti. Need puudutavad eriüksusi, maa-, õhu- ja mereväge, elektroonilist ja kübersõjategevust ning strateegilist kommunikatsiooni.
Neljandas künniskaitse strateegiate analüüsietapis määratleti eespool
kirjeldatud poliitilise juhise järgi seatud ülesannete täitmiseks vajalikud
sõjalised väevõimed, kasutades NATO väevõimete alusdokumente („Capability Hierarchy“, 2015; „Capability Statements“, 2016). Nõutavad väevõimed
määratleti, kasutades väevõime põhivaldkondi manööver ja tulejõud (ingl
᾿engage᾿), logistiline toetus (᾿sustain᾿), juhtimine ja side (᾿command, control,
and communications᾿; C3), väekaitse (᾿protect᾿) ja luure (᾿inform᾿). Väärib
rõhutamist, et analüüs oli teadlikult kvalitatiivne, st ei arvestatud väikeriigi
sõjaväe suurust, organisatsioonilist struktuuri, valmidusastmeid ega ka
ühtegi kindlat platvormi või relvasüsteemi.
Lõpuks hinnati mõlemat strateegiat ründekünnise kuue funktsiooni
alusel, käsitleti mõlema strateegia tugevusi ja nõrkusi ning formuleeriti esialgsed järeldused.

4. Kahe alternatiivse tegevusstrateegia analüüs
4.1. Eeldused ja piirangud
Järgnevalt esitatud eeldused ja piirangud kehtivad ühtviisi mõlema strateegia
korral.
Ründekünnise kontseptsiooni tegevusstrateegiate analüüsi ja rakendamise piiritlemiseks määratleti järgmised olulised aspektid. Analüüsi alus
on riigi, mitte riikide liidu või NATO perspektiiv. Analüüs keskendub sõja
strateegiatasandile ehk keskvalitsusele ja relvajõududele tervikuna. Vaatluse
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alt jäävad välja väeliike ja relvasüsteeme puudutavad aspektid. Ründekünnise mõistet otsustati kasutada nii heidutamise (tõkestamine ja karistamine) kui ka kaitsetegevuse kontekstis. Kaitsepoliitikas laiemalt hõlmab see
ka julgeoleku tugevdamist (ingl reassurance). Ajaliselt katab analüüs peamiselt konﬂiktieelset etappi, hõlmates ka relvakonﬂikti alguspäevi. Analüüs
keskendub tavapärasele sõjategevusele ja kuigi tuumarelva kasutamist peeti
teoreetiliselt võimalikuks, ei arvestatud sellega analüüsi üles ehitades. Seda
eelkõige seetõttu, et väikeriigid ei otsi võimalusi omandada tuumarelvi ja
kaitsepositsioonil pool ei kaalu kasutada tuumarelva esmajärjekorras. Ühtlasi on oluline märkida, et analüüs ei püüa tekitada poliitilist diskussiooni.
Eesmärk on töötada välja professionaalselt pädevad ja sisemise vastuoluta
võimalikud tegevusstrateegiad.
Planeerimiseeldustes lepiti kokku, et analüüs keskendub Euroopas
asuvale väikeriigile, kellel on toimivad transatlantilised suhted, ning see on
toimiva valitsusega demokraatlik riik. Lisaeeldus oli liitlaste ja/või partnerriikide olemasolu. See tähendab, et vaatlusalusel riigil on võimalus saada
abi teistelt riikidelt, kuid arvestada tuleb sellega, et abistamisotsuseid (sh
abi olemus ja ajastus) teevad teiste riikide valitsused ja neid ei saa pidada
enesest mõistetavaks. Seega peab väikeriik esialgu seisma ise enda eest ja
suutma abi saabumiseni vastu pidada. Seejuures võivad sammud, mida
väikeriik oma kaitsmiseks ette võtab või jätab tegemata, mõjutada teiste
riikide abiandmise tõenäosust, ajastust ja ühtlasi olemust.
Analüüsis lähtuti ka eeldusest, et rünnatud riigi valitsus võtab vastu kogu
liitlaste või partnerite pakutava abi. Samas eeldati piisavat enesekaitsevõimet
konﬂikti algetappides ehk abi saabumiseni. Riigisiseselt arvestati eeldusega,
et kaitsevägi saab tugineda teiste riigiasutuste abile, et liitlaste ja partnerite kaudu lisandub järk-järgult lisavõimeid ning et kehtestatakse õiguslik
erirežiim (sõjaseisukord), mis võimaldab kasutada lisa-, eelkõige tsiviilressursse sõjalise kaitse eesmärgil.
Vastase puhul eeldati, et kuigi oma jõud lähtuvad rahvusvahelisest õigusest, ei pruugi vastane seda teha. Lisaks eeldati, et vastasel on võrreldes
rünnatava väikeriigiga märkimisväärne ülekaal elavjõus ja tehnikas, kuid
see ei pruugi nii olla kõikide liitlaste või partnerite jõudude ühendamisel.
Ühtlasi seati eeldus, et kummagi tegevusstrateegia alus on konﬂikti
tahtliku eskaleerimise taktika, mille eesmärk on liitlasi ja partnereid kaasa
tõmmata, ning et kaitses olev pool on kõrgema valulävega. Teisisõnu, üks
pool näeb piiratud eesmärkide ja vahenditega konﬂikti, teisele poolele on see
aga elu ja surma küsimus.
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Piirangute ja välistuste puhul lähtuti sellest, et esiteks peab kaitsepositsioonil oleval poolel olema iseseisev võime rünnata vastase suure väärtusega sihtmärke ja ta peab olema sellest ka selgelt märku andnud, püüdes mõjutada niimoodi vastase arvestusi võimalikest võitudest ja kaotustest. Lisaks
peab olemasolevaid, eelkõige heidutamiseks mõeldud väevõimeid saama
kombineerida kaitsevõimega. Ühtlasi peab keskvalitsus kasutama ainult riigisiseseid ressursse ning soovitud eesmärkide saavutamiseks tuleks seda teha
võimalikult väheses mahus.

4.2. Tegevusstrateegia „Protect the Skeleton“
4.2.1. Poliitikasuunised
Tegevusstrateegias „Protect the Skeleton“ on keskvalitsusel poliitilisstrateegilisel tasandil neli eesmärki:
1) säilitada riigi tasandi olukorrateadlikkus;
2) vältida relvakonflikti, kuid heidutuse ebaõnnestumisel alustada relvastatud vastupanu;
3) kaitsta suveräänsust ja riigi huve, hoida territoorium ühtne;
4) hoida ühiskond sidus.
Soovitav poliitiline lõpptulemus:
1) status quo ante bellum (lad ᾿sõjaeelne seisukord᾿) on taastatud, valitsus
on olnud katkestusteta järjepidev;
2) saavutatud on rahvusvahelise kogukonna üksmeelne toetus.
Analüüsi sõjalis-strateegilisel tasandil teisendati eespool loetletud keskvalitsuse eesmärgid ja soovitud poliitilised lõpptulemused järgmisteks
soovitud sõjalisteks lõpptulemusteks:
1) vastane on edukalt heidutatud või …
2) … relvajõudude hädavajalikud osad on endiselt tegevusvalmis, võimaldades kokku kutsuda reservüksusi ja lõimida need kas valikulises, osalises või üldmobilisatsioonis ning viia ellu järgnevaid ründeoperatsioone
koos liitlaste või partneritega, et taastada riigi suveräänsus ja territoriaalne ühtsus;
3) tsiviilvõimudele on antud ühiskonna sidusana hoidmiseks vajalikku abi;
4) vastasel ei ole õnnestunud saavutada otsustavat tulemust.
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Määratleti kaks toimekogumit vastase mõjutamiseks:
1) ründekünnise heidutusaspekt:
• kindlustunne, et konflikt võib venida pikale;
• kindlustunne, et liitlased reageerivad;
2) ründekünnise kaitseaspekt (oma jõudude vaade):
• ligipääsu võimaldamine appi tulevatele sõbralikele jõududele;
• sõbralike jõududega koostegutsemise võime tagamine;
• olukorrateadlikkus ja eelnev planeerimine;
• piisavalt hukukindlad olulised väevõimed;
• vastase tegevusvabaduse takistamine.
Eelneva alusel sõnastati järgmised sõjalised ülesanded:
1) viivitada vastase edasitungi, et võimaldada reservide aktiveerimist ja
lõimimist ning sõbralike tugevdusvägede vastuvõttu,
• hoides oma jõud terviklikud,
• viies ellu reservvägede valikulise, osalise või üldmobilisatsiooni,
• olles võimeline pakkuma saabuvatele sõbralikele jõududele vastuvõtva
riigi toetust;
2) lagundada vastase jõude okupeeritud aladel;
3) takistada vastase ligipääsu sõbralike jõudude olulistele mahalaadimisjaamadele.
Peale mõlemale strateegiale omaste eelduste ja piirangute määratleti ka üks
aspekt, mis iseloomustab ainult tegevusstrateegiat „Protect the Skeleton“.
Nimelt leiti, et heidutustaktika kasutamisel tuleks piirangutes hoida üksused
astmeliselt valmis reageerima muutlikes oludes vajaliku paindlikkusega.

4.2.2. Peamised ülesanded
Peamised sõjalised ülesanded täpsustati väe- ja relvaliigiti.
Erioperatsioonide vägede ülesanne on teha strateegilist luuret ja pakkuda
oma jõududele sõjalist tuge.
Maaväe puhul tuli eristada manööver- ja abiüksusi. Manööverüksuste
ülesanne on kaitsta määratud piirkondi, viivitada vastase edasitungi, hoida
reserve tegutsemisvalmis2 ning kaitsta maismaa ühendusteid. Abiüksuste

2

Tegelikud valmisolekunõuded sõltuvad riigi geograafiast, ette antud ajaraamidest ja
ressurssidest ning varuplaanist. Tähistus tegutsemisvalmis viitab valmisolekutasemele, mis
on praeguseid ressursse arvestades operatsioonitasandil vajalik ja kestlik.
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ülesanne on hoida keskvalitsuse kontrollitaval territooriumil avalikku korda
ja ühiskondlikku sidusust, et oma ja sõbralikel jõududel oleks liikumisvabadus ning oluline taristu oleks kaitstud.
Õhuväe ülesanne on tagada tuvastatud õhupilt (recognized air picture;
RAP), mahalaadimislennujaamade (airport of debarkation; APOD) kaitstus
ja valmisolek tegutseda ajutiselt taristult ning pakkuda õhuveoteenust ja õhukaitset.
Mereväe ülesanne on tagada tuvastatud merepilt (recognized maritime
picture; RMP), mahalaevatamissadamate (seaport of debarkation; SPOD)
kaitstus ja mereühendusteed (sea lines of communication; SLOC) ning takistada mereala valdamist.
Elektroonilise ja kübersõjategevuse eest vastutava üksuse ülesanne on
takistada vastasel elektromagnetilise sagedusala kasutamist, kanda hoolt
vahendite ja süsteemide kaitse eest ning korraldada kübersõjalisi ründe- ja
kaitsetegevusi.
Strateegilise kommunikatsiooni ülesanne on korraldada infosõja ründetegevusi ja vastuoperatsioone ning psühholoogilist kaitset.

4.2.3. Vajalik sõjaline võime3
Eespool kirjeldatud ülesannete elluviimiseks ja täitmiseks vajalikud sõjalised
võimed saab kokku võtta järgmiselt: rohkem jalaväelasi ning vähem ja madalama taseme tehnoloogiaga relvasüsteeme ja platvorme.

4.3. Tegevusstrateegia „Punch Back Hard“
4.3.1. Poliitikasuunised
Tegevusstrateegia „Punch Back Hard“ puhul on keskvalitsuse poliitilisstrateegilise tasandi eesmärgid ja soovitavad poliitilised lõpptulemused
samad mis strateegial „Protect the Skeleton“:
1) säilitada riigi tasandi olukorrateadlikkus;
2) vältida relvakonflikti, kuid heidutuse ebaõnnestumisel alustada relvastatud vastupanu;
3) kaitsta suveräänsust ja riigi huve, hoida territoorium ühtne;
4) hoida ühiskond sidus.

3

Selle strateegia elluviimiseks vajaliku võimekogumi detailsem kirjeldus on artiklist välja
jäetud, et seda oleks võimalik avaldada juurdepääsupiiranguta.
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Soovitav poliitiline lõpptulemus:
1) status quo ante bellum on taastatud, valitsus on olnud katkestusteta järjepidev;
2) saavutatud on rahvusvahelise kogukonna üksmeelne toetus.
Soovitav sõjaline lõpptulemus:
1) vastane on edukalt heidutatud või …
2) … agressioon on tõrjutud;
3) tsiviilvõimudele on antud ühiskonna sidusana hoidmiseks vajalikku abi.
Määratleti kaks toimekogumit vastase mõjutamiseks:
1) ründekünnise heidutusaspekt:
• vastase rahvusvahelise usaldusväärsuse kaotus;
• vastase mainekahju;
• vastase režiimi ohustamine;
• vastase kaubandussuhete katkestamine;
• tõenäosus kaotada kontroll konflikti üle;
2) ründekünnise kaitseaspekt:
• ülioluliste varade kaotus vastase poolel;
• vastase ajakava nurjamine;
• vastase ründevõime vähenemine;
• vastase suurenenud haavatavus.
Eelnevast lähtudes sõnastati strateegia „Punch Back Hard“ sõjaline ülesanne
järgmiselt: demonstreerida võimet ohustada vastase jaoks väärtuslikke sihtmärke, arvestades tema võimalikku kasu edukast ründetegevusest.
Selle ülesande elluviimiseks peavad olema täidetud järgmised kolm aspekti,
mis mõjutavad edasiste ülesannete ja võimevajaduste määratlemist:
1) suutlikkus aru saada, mida vastane väärtustab;
2) tehniline võime mõjutada vastasele väärtuslikku;
3) vastasele selle võime teadvustamine (sh valmidus seda võimet kasutada).
Peale mõlema strateegia ühiste eelduste ja piirangute määratleti ka aspektid,
mis iseloomustavad ainult tegevusstrateegiat „Punch Back Hard“.
Lisaeeldus on keskvalitsuse valmisolek teha raskeid otsuseid ja kulutada
lühikese ajaga suures mahus riigi ressursse. Arvestada tuleb ka lühikese
eelhoiatusega, mis on mõõdetav pigem päevades kui kuudes. Lisaks tuleb
mõelda sellele, et vastasel on poliitilised ja geograaﬁlised eesmärgid, mis
võivad tunduda esmapilgul piiratud.
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Piirangutes on kaks lisaaspekti: vajadus hoida üksused suurendatud
valmisolekus ning arusaam, et kui ründekünnis ületatakse ja see strateegia
käivitub, siis ei ole tõenäoliselt enam võimalik naasta poliitiliselt status quo
ante juurde.

4.3.2. Peamised ülesanded
Peamised sõjalised ülesanded täpsustati väe- ja relvaliigiti.
Erioperatsioonide vägede ülesanne on eriluure, mis keskendub sihtmärgi
kinnistamisele ja suunatud rünnakutele.
Maaväe ülesanded jagunevad manööver- ja abiüksuste vahel. Manööverüksuste ülesanne on tagada suure ulatusega kaudtuli, korraldada reide ning
kaitsta oma ründevahendeid. Lisavõimenõue on suurenenud liikuvus, sh õhupaiskeoperatsioonid. Abiüksuste ülesanne on korraldada territoriaalkaitset ja
vastutada tagalaala julgeoleku eest.
Õhuväe ülesanne on tagada tuvastatud õhupilt (recognized air picture;
RAP), korraldada õhuvastutegevusi ja õhuründeoperatsioone (sh võime
rünnata vastase suure väärtusega sihtmärke) ning vastutada õhutõrje eest.
Seejuures on õhutulejuhtimine ( joint tactical air control) otsustava tähtsusega toetav väevõime.
Mereväe ülesanne on tagada tuvastatud merepilt (recognized maritime
picture; RMP), takistada vastasel mereala valdamist, pealveetõrje ja aktiivne
miinisõda ning tuletoetus maavägede operatsioonidele (sh pind-pind-tüüpi
juhitavad raketid).
Elektroonilise ja kübersõjategevuse eest vastutava üksuse ülesanne on
korraldada elektroonilise ja kübersõja ründetegevusi.
Strateegilise kommunikatsiooni ülesanne on teavitada vastast oma sõjalisest võimest ja valmisolekust seda kasutada, pöörata enda kasuks tabamused ja muud edusammud ning korraldada infooperatsioone.

4.3.3. Vajalik sõjaline võime4
Eespool kirjeldatud ülesannete elluviimiseks ja täitmiseks vajalikud sõjalised
võimed saab kokku võtta järgmiselt: vähem kergejalaväeüksusi, kuid rohkem
ja kõrgtehnoloogilisemaid süsteeme ja platvorme. Selle võimekogumi tuum
on suure ulatusega kaudtuli, välja arendatud õhuoperatsioonide elluviimise
võime ja suur mobiilsus.
4

Selle strateegia elluviimiseks vajaliku võimekogumi detailsem kirjeldus on artiklist välja
jäetud, et seda oleks võimalik avaldada juurdepääsupiiranguta.
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5. Üldhinnang, tugevused ja nõrkused
5.1. Tegevusstrateegia „Protect the Skeleton“
5.1.1. Ründekünnise funktsioonidel põhinev hinnang
HEIDUTUS: rahuldav või nõrk. Analüüsi põhjal tundub, et see strateegia
ja sellega seonduv võimekogum ei vasta operatsioonilise usutavuse (operational credibility) kriteeriumile. Hinnang sõltub sellest, kas ohustatakse
riigi territooriumi või mitte. Karistusheidutuse aspektist võiks sellele anda
ka rahuldava hinnangu. Kui analüüsida seda aga tõkestusheidutuse aspektist,
siis on hinnang veelgi madalam, sest see sõltub reservide aktiveerimiseks
ja lõimimiseks kasutatavast ajast. Seejuures tuleb arvestada, et väikeriigi
territoorium ei ole aja võitmiseks piisav.
KAITSE: hea või rahuldav. Hinnang sõltub vastase eesmärkidest: kas
sihiks on vallutada territoorium või peale suruda poliitilisi muudatusi. Esimesel juhul on vaadeldav strateegia ja sellega kaasnev võimekogum nõuetekohane. Teisel juhul tõenäoliselt mitte eriti, kuna see sõltub reservi mobiliseerimiseks ja lõimimiseks kasutada olevast ajast.
MARKER: nõrk
HOIATUSSIGNAAL: rahuldav
PÄÄSTIK: hea
TAKISTUS: hea

5.1.2. Tugevused
See strateegia ja sellega seotud võimekogum rajaneb ettearvatavusel, mis on
eduvõimalusega heidutuse põhijoon. Ühtlasi on see majanduslikult ja operatsiooniliselt mõõdetav ja poliitiliselt vastuvõetav. See strateegia võimaldab pikendada konﬂikti kestust, hoides sõjategevuse liitlaste või partnerite
saabumiseni aktiivse. Pikaajaliselt suurendab see ka tõenäosust, et vastaspool kaotab riigisisese poliitilise toetuse oma tegevusele.

5.1.3. Nõrkused
See strateegia ja sellega seotud võimekogum sõltub reservelementide mobilisatsiooniks ja lõimimiseks kasutada olevast ajast. Strateegia tõhusus oleneb
sellest, kas vastase eesmärgid on territoriaalsed või mitte. Selle strateegia
kasutamisel pikeneb konﬂikti kestus ning nii riskitakse rahvusvahelise
tähelepanu hääbumise ja kohaliku elanikkonna väljakurnamisega.
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5.2. Tegevusstrateegia „Punch Back Hard“
5.2.1. Ründekünnise funktsioonidel põhinev hinnang
HEIDUTUS: hea. See hinnang sõltub küll vastase hinnangust kasutatavate
väevõimete operatsioonilise usutavuse (operational credibility) kohta ning
taandub suuresti oma jõudude suutlikkusele anda vastasele karistavaid lööke
ja vastase suutlikkusele neid tõrjuda.
KAITSE: rahuldav. Selle strateegiaga seonduv sõjaliste võimete kogum
hõlmab küll nii heidutus- kui ka kaitsevõimeid, kuid puudu jääb jätkutegevusvõimest. See tähendab, et relvakonﬂikt kulmineerub juba algetapis.
MARKER: hea
HOIATUSSIGNAAL: hea
PÄÄSTIK: hea
TAKISTUS: hea või rahuldav. Hinnang sõltub konﬂikti stsenaariumist.
Heidutuse korral on see „hea“, seevastu hübriidstsenaariumi „Viisakad rohelised mehikesed“ korral „rahuldav“.

5.2.2. Tugevused
See strateegia ja sellega seotud võimekogum võimaldab kohest ja tõsiselt võetavat vastureaktsiooni, mis on tõhus mitteterritoriaalsete ohtude või ähvarduste korral.

5.2.3. Nõrkused
Seda strateegiat ja võimekogumit kasutades on raskuskese konﬂikti algetapis
ning see kulutab kiiresti riigi ressursse. Strateegia alus on konﬂikti kontrollitud eskaleerimine. Sellega kaasneb oht kaotada rahvusvahelise kogukonna toetus, kui rünnatud riigi reaktsiooni tõlgendatakse ülereageerimisena,
seda eriti mittekineetilise hübriidsõja stsenaariumi korral. See strateegia ja
kasutatav võimekogum ei võimalda rünnakule astmeliselt reageerida.

6. Analüüsitulemused ja järeldused
Analüüsi aluseks võetud kvalitatiivne lähenemine ei võimalda selgitada,
kumb strateegia eeldaks rohkem või vähem raha ja inimjõudu. See ei olnudki
eesmärk. Siiski tuleb arvestada, et ressursse napib ka edaspidi. Seetõttu saab
igasugune tulevikuvõimete peenhäälestus sama ressursimahu korral toimuda
ainult võitleva jõu suurust ja tehnilist keerukust ning seda toetava organisatsiooni osakaalu muutes. Teisisõnu, kui võitleva jõu maksimumsuurus on
kindlaks määratud, siis keerukamate relvasüsteemide kasutamisel on tarvis
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suuremat logistilist tuge. Kuna varustus- ja hoolduskomponendid nõuavad
rohkem inimjõudu, jääb vähemaks eesliinil võitlejaid. Kui vaadelda lahinguruumis saavutatavaid tulemusi, on inimjõu vähesust võimalik kompenseerida
mastaapsema tulejõuga. Sellest vaatenurgast võib väita, et tegevusstrateegia
„Protect the Skeleton“ kasutamiseks vajalik väejõud hõlmab rohkem jalaväelasi ning väiksemat arvu ja lihtsama tehnoloogia relvasüsteeme ja platvorme. Seevastu tegevusstrateegia „Punch Back Hard“ kasutamiseks vajalik väejõud hõlmab vähem kergejalaväge ning eeldab suurt arvu kõrgtehnoloogilisi süsteeme ja platvorme.
Traditsiooniliste väevõimete perspektiivist kattuvad vaadeldavad strateegiad aga märkimisväärselt. Nende võimalike strateegiate kasutamiseks
vajalike võimekogumite peamine erinevus on see, et strateegia „Punch
Back Hard“ tugineb rohkem suure ulatusega kaudtulele ning sellel on enam
välja arendatud õhuoperatsioonide mõõde ja suurem mobiilsusvajadus.
Kuigi mõlema strateegia puhul kehtivad nii juhtimise kui ka logistilise toe
ja lahinguteeninduse kohta ühesugused kvalitatiivsed nõuded, sõltub nende
funktsioonide maht, neid tagava organisatsiooni struktuur ja valmisolekutase
teistest võimefunktsioonidest. Need on manööver ja tulejõud, väekaitse ja
luure, mille maht, organisatsiooni struktuur ja valmisolekutase sõltub omakorda riigi geograaﬁast, poliitilisest kontekstist ja aluseks võetud tegevusplaanidest.
Kahe kirjeldatud strateegia ja nende võimekogumite võrdlus ründekünnise kontseptsiooni kuue funktsiooni põhjal näitas, et päästiku ja takistuse alusel on mõlemad strateegiad üsna võrdsed. Strateegial „Punch Back
Hard“ on mõnevõrra parem tulemus hoiatussignaali valdkonnas, kuid markeri
funktsiooni alusel on see strateegia tunduvalt parem strateegiast „Protect the
Skeleton“. Kaitsefunktsiooni arvestades on mõlemad strateegiad rahuldavad.
Seejuures on strateegial „Protect the Skeleton“ veidi paremad väljavaated
juhul, kui jääb piisavalt aega reservelemente mobiliseerida ja lõimida. Seevastu heidutusfunktsiooni alusel on strateegia „Punch Back Hard“ tulemuslikkus märgatavalt parem kui strateegial „Protect the Skeleton“.
Kokkuvõtvalt nähtub esmaanalüüsist, et ründekünnise mõistet saab kasutada läänemaailmas üldtunnustatud ja laialdaselt levinud kaitseplaneerimise
metodoloogia kontekstis. Hinnates kahte strateegiat ründekünnise funktsioonide alusel, osutub strateegia „Punch Back Hard“ tõhusamaks kui „Protect
the Skeleton“, olles tunduvalt parem ka heidutuse valdkonnas.
Dr JAAN MURUMETS
Kaitseväe Akadeemia rakendusuuringute osakonna ressursihalduse grupi
juhataja

EUROOPA LIIDU ALALINE STRUKTUREERITUD
KAITSEKOOSTÖÖ (PESCO):
KAS OHT VÕI VÕIMALUS EESTI VABARIIGI
JULGEOLEKUPOLIITIKA JAOKS?
Philipp Ainso

ÜLEVAADE. Artiklis1 käsitletakse Euroopa Liidu ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat (ÜJKP) senini kõige rohkem mõjutanud sisemisi ja väliseid tegureid,
asetades need transatlantilise arhitektuuri ja USA-ELi suhete konteksti. ELi kaitsevaldkonna alaline struktureeritud koostöö (PESCO) on fookuses kui praegune peamine ÜJKP väljund, mis võib oluliselt muuta transatlantiliste suhete iseloomu. Kas
need muutused saavad olema positiivsed või negatiivsed, seda on veel vara ennustada. Küll aga saab modelleerida PESCO võimalikke arengusuundi ja nende mõju.
Seda püütaksegi uurimuses teha järgmiste etappide kaudu. Esmalt tuuakse uurimuses välja ajaloolise kujunemise põhjal PESCO kesksed komponendid, milleks on
lahingugrupid, sõjaline staap, võimearendus, sõjalised võimed, kaitsetööstus ning
liikmesriikide huvid. Need komponendid aitavad selgitada ELi uuendatud üldise
välis- ja julgeolekupoliitika strateegiaga poliitiliste eesmärkide ja ambitsioonide
saavutamise võimalikkust. Kõige laiemalt on küsimus selles, kas jätkub seni ELi
julgeoleku- ja kaitsepoliitikat iseloomustanud koostöö, mis on põhinenud riikide
suveräänsel kaitsepoliitikal, või saab määravaks lähteprintsiibiks kaitsealast suveräänsust koondav rahvusülesus. Komponentide kõige üldisemat potentsiaali saab
iseloomustada rahvusüleste ja valitsustevaheliste tunnusjoontega, mille terviklik
mõju avaldub arengustsenaariumites.
Tuginedes ELi ÜJKP tulevikustsenaariumitele , selgitatakse artiklis nende komponentide potentsiaali põhjal välja võimalikud üldisemad PESCO arengutrajektoorid.
Viie arengustsenaariumiga püütakse mõtestada ELi võimalikku positsiooni
1

Artikkel tugineb minu Kaitseväe Akadeemias 2019. aastal kaitstud magistritööle, mille
valmimiseks andsid hindamatu panuse uuringus osalenud eksperdid. Erilised tänusõnad lähevad Indrek Ellingule ja Kadri Vanemale intervjuude jaoks kontaktide leidmise ja loomise eest,
kol-ltn Margot Künnapuule, Viljar Veebelile ja kol-ltn Karl Salumile erialase nõu ja soovituste eest ning dr Illimar Ploomile pühendumise ja konstruktiivse koostöö eest juhendamisel.
Lisaks tänan Sõjateadlase keeletoimetajaid Marju Randlast ja Kaarin Piiskoppelit paranduste
ja nõuannete eest. Kogu vastutus artikli sisu ja siin leiduvate võimalike vigade eest jääb siiski
minu kanda. Viimaks tänan Sihtasutust Archimedes, kelle programm Dora Pluss rahastas minu
õpirännet välisriiki ning võimaldas teha enamiku eksperdiintervjuusid.
2
Andersson, J. J. et al. 2016. Envisioning European defence. Five futures. – Chaillot
Papers, No. 137, March. Paris: EU Institute for Security Studies. [Andersson et al. 2016]
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 12, 2019, pp. 108–150.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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transatlantilistes suhetes. Sel moel saab kaitsele orienteeritud koostöö kaudu näha
stsenaariumitega seonduvaid riske ja võimalusi. Nende abil saab omakorda selgitada
PESCO tähendust Eesti julgeolekupoliitikale.
Põhiliste riskidena kerkivad uurimuses esile NATO ressursside raiskamine, USA
toodete piiramisest tulenev julgeolekupoliitiline oht, ebaefektiivsete nišivõimete
domineerimine ja liitlassuhete halvenemist põhjustav retoorika. Võimaluste hulka
kuuluvad NATO partnerite standardiseerimine, kaugete riikidega koostöö otsimine,
tsiviilteenuste ja -objektide arendamine sõjalise kaitse eesmärgil, NATO täiendamine ning Eesti liitlassuhete tugevdamine ja mitmekesistamine.
Võtmesõnad: PESCO, Eesti julgeolekupoliitika, ÜJKP, NATO, USA-ELi suhted,
lahingugrupid, sõjalised võimed, võimearendus, sõjaline juhtimine, kaitsetööstus,
liikmesriikide huvid
Keywords: PESCO, Estonian security policy, CSDP, NATO, US-EU relations,
battlegroups, military capabilities, capability development, military command,
defence industry, interests of Member States

1. Sissejuhatus
Eesti julgeoleku alus on Euroopa Liidu ja NATO liikmesus, millest just
viimane tagab Eesti sõjalise kaitstuse. Senimaani on NATO sisemist tasakaalu hoidnud transatlantiline kokkulepe, mis on ameeriklaste ja eurooplaste
vahel püsinud 70 aastat ning mille järgi on USA käes kaitsevaldkonnas põhiroll, samas kui eurooplased vastutavad selle toetamise eest. Viimastel aastatel on globaalne julgeolekukeskkond aga drastiliselt muutunud. Euroopa
ümbruses on esile kerkinud teravad regionaalsed julgeolekuohud, üleilmsel
tasandil on USA kõrvale astumas Hiina. Eurooplased on nendele muutustele
vastanud üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia koostamisega, mille
käigus on välja toodud strateegilise autonoomia mõiste. Ühise kaitsepoliitika
praktilisel tasandil on märkimisväärseim algatus alaline struktureeritud
koostöö (ingl permanent structured cooperation, PESCO). PESCO võiks olla
vahend, mis täidab strateegias seatud eesmärgid. Sellega võib PESCO aga
muuta senist tasakaalu Euroopa ja Ameerika rollide ja osakaalu vahel ning
tuua seeläbi suuri muutusi Eesti julgeolekupoliitikasse. Kui USA garantii
kaob, võib meid ühelt poolt ohustada julgeolekuvaakum, mis võib kutsuda
Venemaa Föderatsiooni seda kiirelt täitma, nii nagu ta tegi seda Gruusia ja
Ukraina konﬂiktides. Teisalt sunnivad globaalsed muutused Euroopat tõsisemalt kaitsesse panustama ning tulevikus võib Eesti sellest hoopis võita.
Piiratud ressursside tõttu liitlastele toetuvale Eestile avaneb PESCO kaudu
mitu võimalust, et tõhustada iseseisvat ja kollektiivset kaitsevõimet. Samas
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kerkib esile praktiline probleem: kui suurel määral ja mis valdkondades
tasuks Eestil PESCO arengut soosida ja sellega kaasa minna ning milles
peaks sellest hoiduma?
Siit kasvab omakorda välja uurimisprobleem: kuidas mõista veel
kujunemisjärgus oleva PESCO iseloomu ja potentsiaali vastuoluliste
ootuste keskkonnas? Selles uurimuses soovitaksegi mõista PESCO tulevasi
arengusuundi ning hinnata nendega seotud võimalike muudatuste tähendust ja mõju USA-Euroopa koostööle ning seeläbi Eestile. Ülaltoodu põhjal
saab sõnastada peamise uurimisküsimuse: millist rolli mängivad erinevad
tegurid PESCO arengus ja millise mõjuga võivad need olla Eesti julgeolekupoliitikale? Esmalt tuleb välja selgitada, millised on olulisemad sisemised
ja välised mõjutegurid ning mil viisil võivad need soodustada või takistada
PESCO arengut. Seejärel saab hinnata, milliseid võimalusi ja riske PESCO
arengutrajektoorid võivad kaasa tuua Eesti julgeolekupoliitikale.
Uurimus jaguneb kolmeks. Esiteks tehakse kindlaks ehk kaardistatakse
ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) kujunemisel ELi kaitsekoostöö komponendid ning neid mõjutanud välised tegurid (globaalsed
julgeolekupoliitilised vajadused ja organisatsioonidevahelised suhted) ja
sisemised tegurid (liikmesriikidevahelised suhted, majanduslikud huvid
ja integratsioonipoliitika). Teiseks selgitatakse välja ELi potentsiaal viia
PESCO kaudu ellu ELi üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia poliitilisi eesmärke ja taotlusi, arvestades väliseid ja sisemisi tegureid. Kolmandaks tuuakse esile konkreetsed arengustsenaariumid PESCO kujunemisel ja
nende võimalik mõju Euroopa suhetele NATOga.
Uurimisküsimusele vastamiseks kasutatakse kvalitatiivset lähenemist,
täpsemalt juhtumiuuringut. Selle paindlikkus annab võimaluse avastada erinevaid seoseid uuritava nähtuse erinevate tasandite (ELi, NATO-ELi koostöö ja organisatsioonideväline koostöö tasand) ning kontekstide (integratsiooniteooriad) vahel. Töö käigus püütakse anda PESCO-le kui uuritavale
nähtusele tähendus, asetades see kahte konteksti, mida pakuvad EL ning
NATO-ELi vastastikune toimimine. Usaldusväärsuse suurendamiseks on
arengustsenaariumid loodud enne intervjuusid piisavalt paindlikult (välistamata ühtegi ebarealistlikuna tunduvat stsenaariumit) ja mitte liiga detailselt
(selgitamata integratsiooniteooriate tunnustega kõiki omadusi). Olgugi et
PESCOt on töö käigus süvitsi uuritud, ei saa tulemuste põhjal siiski teha
üldistusi teiste organisatsioonide kohta, mis ei ole ka töö eesmärk.
Uuritavate dokumentide alla liigituvad ELi dokumendid (tahteavaldused,
kokkuvõtted, deklaratsioonid jne), poliitikauuringute asutuste aruanded
(julgeoleku-, rahvusvaheliste suhete ja kaitseuuringute asutused) ning
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avalikult väljendatud seisukohad (Eesti ja välismaa kaitse- ja julgeolekuteemalised (teadus)ajakirjad). Andmeid koguti ka avatud küsimustega
intervjuuga (eesti keeles tehti kümme ja inglise keeles neli intervjuud).
Intervjuude valiidsuse kasvatamiseks tehti katseintervjuu ühe asjatundjaga,
kes oli PESCO teemaga kursis, ning küsiti nõu julgeolekuekspertidelt.
Intervjueeritavate valim moodustati kahest Eesti esindajast Brüsselis ja
kolmest Euroopa Parlamendis, neljast välisriigi esindajast, kahest Kaitseväe
Peastaabi töötajast ning kolmest julgeolekueksperdist. Nii dokumentide kui
ka intervjuude analüüsimisel kasutati kvalitatiivset tekstianalüüsi.

2. Ajalooline ja teoreetiline ülevaade
ELi ÜJKP ajaloolist kujunemist iseloomustab paradoksaalsus: Euroopalt
oodatakse suuremat panust, mis võib samas nõrgestada Euroopa ja Eesti
vahetut julgeolekut. See väljendub tõsiasjas, et eurooplased püüavad panustada enda kaitsmisesse, kuid nii sõjalised konﬂiktid Jugoslaavias, Iraagis ja
Liibüas kui ka NATO suunavad neid pigem ekspeditsioonijõudude loomise
rajale. See tähendab kriisireguleerimist, milleks kasutatakse tsiviil- ja sõjalist võimekust, koos institutsioonide rolli järkjärgulise suurenemisega, mida
liikmesriigid ei ole traditsiooniliselt toetanud, kartes õõnestada NATOt. Ent
lahingutegevus Euroopa keskmes – Ukrainas – juhib tähelepanu iseseisva
kaitsevõime suurendamise vajadusele ning võib pöörata Euroopa tagasi
kollektiivkaitse teele.

2.1. Teoreetilised lähtekohad
Akadeemilises maailmas valitseb konsensus, et ELi julgeolekupoliitika
integratsiooni ei suuda täielikult seletada ükski teooria eraldi. Küll aga
on võimalik teooriaid kombineerides saavutada märkimisväärset seletusjõudu. 1990. aastatel said keskseteks teemadeks rahvusülene valitsemine
(ingl supranational governance) ning liberaalne valitsustevahelisus (ingl
liberal intergovernmentalism)3. Need teooriad on välja kasvanud klassikalistest integratsiooniteooriatest, millega on ELi loomist ja arengut seletatud alates 1950. aastatest. Kui valitsustevahelise suuna järgi käsitletakse

3

Eilstrup-Sangiovanni, M. 2006. Debates on European Integration: A Reader. Basingstoke:
Palgrave Macmillan; Chryssochoou, N. D. 2001. Theorizing European Integration. London:
SAGE Publications. [Chryssochoou 2001]
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ELi rahvusvahelise organisatsioonina, mida kontrollivad rahvusriigid, siis
rahvusülese suuna järgi on EL riigilaadne poliitiline süsteem, milles rahvusülestel institutsioonidel on keskne roll. Selles uurimuses kasutatakse ELi
protsesside kirjeldamisel mõlemat integratsiooniteooriat, kuna need loovad
omavahel pingevälja, korraga teineteisele vastandudes ja teineteist täiendades.

2.1.1. Liberaalne valitsustevahelisus
Valitsustevahelisus rajaneb rahvusvahelisi suhteid kirjeldaval realismi koolkonna taustaga klassikalisel alusel, mille järgi riigid võitlevad oma huvide
eest4 ning igaüks teeb seda oma poliitilise, majandusliku ja muu kaalu põhjal.
Rahvusvahelised organisatsioonid kujutavad endast riikide omavahelise läbikäimise praktikat, mille puhul suudetakse põhilistes reeglites kokku leppida,
jättes aga kehtima suveräänsuse printsiibi, millega üldiselt antakse igale
liikmele võimalus organisatsioonis algatatu vetostada. Teisisõnu on rahvusvaheliste organisatsioonide toimimise alus konsensuse saavutamine võrdsete
suveräänsete partnerite vahel.
PESCO tõlgendamisel annab (liberaalne) valitsustevahelisus võtme, et kirjeldada ajalooliselt ÜJKPs domineerinud loogikat. See on seniajani tuginenud
riikide vahel konsensuse leidmisele ning jäänud institutsionaalselt Euroopa
Liidu Nõukogu hallata. Euroopa Komisjonil on neis küsimustes olnud kas
minimaalne või teisejärguline roll. Edaspidi tuleb juttu, et oma puhtaimal
kujul liigitub püüd PESCO arengu kaudu mitte kahjustada transatlantilist
julgeolekutasakaalu just valitsustevahelisuse teooria selgitava jõu alla.
Teisalt võib aga seniste transatlantiliste julgeoleku- ja kaitsepoliitiliste suhete
seaduspärasusi pidada ELi vastava poliitikavaldkonna iseloomu kujundajaks.
USA peamine roll väljendub NATOs ja loogika ütleb, et pole olnud vajalik
arendada selle kõrval eraldi intensiivset kaitsekoostööd ELi sees.

2.1.2. Neofunktsionalism ja rahvusülesus
Rahvusülesuse põhimõte lähtub tõdemusest, et riigid loovutavad osa oma
suveräänsusest rahvusülesele tasandile. Erinevalt valitsustevahelisusest
ei saa loovutamist lihtsasti tagasi pöörata. Neofunktsionalism kui keskne
rahvusülene teooria väidab, et kui üksikuid sektoreid lõimida, võib tekkida

4

Morgenthau, H. 1973. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.
5th Ed., Revised. New York: Alfred A. Knopf.
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teistesse valdkondadesse ülekanduv mõju (ingl spillover eﬀect)5, mis toobki
rahvusülese tasandi järjest tugevamalt esile ning mille tõttu loovutatakse
sellele tasandile osa riikide suveräänsusest. Otsused võetakse vastu häälteenamusega ning riigid annavad osalise või täieliku initsiatiivi Euroopa
Komisjonile. Sõjalisel tasandil on Komisjon loonud näiteks Euroopa Kaitsefondi, millel on oluline mõju PESCO-le.

2.2. ÜJKP kujunemine
Globaalse julgeoleku tagamisel on ameeriklased olnud aktiivsemas ning
eurooplased passiivsemas rollis. Kui ameeriklastega seondub pigem sõjaline sekkumine, siis Euroopa lähenemine on olnud kriisireguleerimiskeskne.
See väljendub ka Euroopa enda kaitsmisel, milles eurooplased on jäänud
samuti pigem passiivseks, makstes enda kaitsmise kinni. Sellel rollijaotusel on ajalooline seletus. Euroopa, keda olid laastanud maailmasõjad, vajas
Külma sõja ajal USA kaitset militariseeritud NSVLi eest. Euroopa riigid
panustasid ise küll märkimisväärselt, kuid Euroopa kaitse jäi peamiselt
USA kanda. Pärast Külma sõja lõppu jättis see eurooplased mugavustsooni.
Oma kaitsevõimet kärbiti drastiliselt, jäädes nüüd veelgi suuremas mahus
toetuma USA julgeolekugarantiile. Samas tekitasid välises julgeolekukeskkonnas toimunud sündmused Euroopas vajaduse ennetada kriiside jõudmist
kontinendi pinnale, mistõttu olid eurooplased sunnitud võtma endale vastutuse reguleerida kriise ning viima ennast mugavustsoonist välja. Näeme, et
esmalt võeti mitu sõjalist, aga ka peamiselt neid toetavat tsiviilkomponenti
rahu jõustamise tööriistaks. Siis kasutati ELi majanduslikku potentsiaali, et
kriisist räsitud riigid üles ehitada. Rahu tagamise eesmärgiga hakkas kriisiohje kurss aga ise sõjaliste komponentide arengut kiirendama, kujundades
seeläbi eurooplaste spetsiiﬁlist sõjalist võimekust. Nii on kuni viimase ajani
püütud leida võimalusi, kuidas rahastada sõjaliste struktuuride aktiveerimist.
Need omakorda osutaksid kaitset kriisikolletes humanitaarabi andmisel ning
toetaksid rahuvalvet.
See artikkel tugineb eeldusele, et ÜJKP kujunemisel saab üldisemalt eristada sõjalist, majanduslikku ja poliitilist tahku kesksete valdkondadena, mis
aitavad lahti mõtestada PESCO praegust potentsiaali. Nende valdkondade
avaldumise kaudu saab hinnata PESCO mõju ELi ja NATO vahelisele koostööle. Järgnevalt püütakse eristada neid valdkondi ÜJKP tekkeloo kaudu.
5

Rosamond, B. 2000. Theories of European Integration. Basingstoke: Macmillan Press Ltd.,
p. 52.
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2.2.1. II maailmasõja järgne periood
II maailmasõja järel kujunes välja julgeoleku tasakaal, milles ameeriklastele
jäi aktiivne ning eurooplastele passiivsem roll. See oli tingitud bipolaarse
maailma tekkimisest, milles vastandusid läänemaailm USA kujul ning Nõukogude Liit. Märkimisväärse tõuke Euroopa lõimumisele andis 1948. aastal
algatatud nn Marshalli plaan, millega USA osutas sõjast laastatud kontinendile rahalist abi6. Kaitset pakuti eurooplastele 1949. aastal loodud transatlantilise liidu ehk NATOga.
Hoidmaks ära tulevasi konﬂikte Euroopas endas, pidades eriti silmas
Saksamaad ja Prantsusmaad, moodustasid eurooplased esimese rahvusülese
institutsiooni – Euroopa Söe- ja Teraseühenduse7. Rahvusülesuse juurutamise katsega andsid eurooplased oma kesksetele institutsioonidele rolli,
mis viiks kiire ja edasiviiva jõuna majandusliku eduni ning tagaks sisemise
julgeoleku. Euroopa projekt paistis alguses liikuvat föderatiivse liidu ehk
välise julgeoleku aktiivse tagamise suunas. Riikide suveräänsust piirava
toimimisloogikaga Euroopa Kaitseühenduse moodustamine ei õnnestunud
aga prantslaste vastuseisu tõttu, mille tulemusena tekkis valitsustevaheline
Lääne-Euroopa Liit8. Unustamata siiski tegelemast ka oma julgeoleku küsimustega, panid eurooplased 1970. aastal Davignoni raportiga esitletud
Euroopa poliitilise koostööga aluse hilisemale ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale (ÜVJP)9.

2.2.2. Jugoslaavia sõdade periood
Vaatamata USA kui julgeoleku tagaja määravale rollile Euroopa kontinendil
ning globaalsel areenil näitas Jugoslaavia sõdade periood, et eurooplased
peavad olema iseseisvamad tekkivatele kriisidele reageerimisel. Samas ei
pakkunud konsensusel põhinevad otsused edasiminekut autonoomsuse
saavutamisel ega enda kaitse tõhustamisel. Siin hakkas avalduma paradoks:
6

Tarnoff, C. 2018. The Marshall Plan: Design, Accomplishments and Significance. CRS
Report. Congressional Research Service. January 18, p. 15.
https://fas.org/sgp/crs/row/R45079.pdf (13.10.2019).
7
Palk, P. 2004. Euroopa ühendamise lugu (elektrooniline versioon). Tallinn: Eesti Diplomaatide Kool, lk 9–10. [Palk 2004]
8
Ibid., lk 11.
9
Lindstrom, G. 2017. History and Development of CSPD. – Handbook on CSDP. The
Common Security and Defence Policy of the European Union. Volume I, 3rd edition. Ed. by
Rehrl, J. Publication of the Federal Ministry of Defence and Sports of the Republic of Austria,
p. 16. [Lindstrom 2017]
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ühest küljest nõudis USA eurooplastelt maailmas aina suurema vastutuse
võtmist, kuid teisest küljest tundis ohtu konkurentsi tekkimises.
Lääne-Euroopa Liidu kaitsepoliitika lähtus 1992. aasta Maastrichti lepingust, millega käis kaasas nn kolme samba loomine (toona võeti kasutusele
ka Euroopa Liidu nimi). Need sambad aitavad mõista ELi julgeolekupoliitika
eripära. I sammas sai nimeks Euroopa Ühendused, mille alla kuulusid kõik
varasemad lõimumisvaldkonnad, aga mis hakkas ühtlasi juhtima majandusja rahaliitu ning Euroopa Investeerimispanka. II sambaga pandi alus
ÜVJP-le ning III samba raames tehti koostööd õigus- ja siseküsimustes,
mis olid sarnaselt II sambale liikmesriikide valitsuste kontrolli all10. On oluline silmas pidada, et kui I sammas lähtus rahvusülesest loogikast, siis II
ja III sammas järgisid valitsustevahelist põhimõtet. ÜVJP oli kolme samba
süsteemis puhtalt liikmesriikide vastutada, s.t valitsustevaheline. Piiratud
erandlik rahvusülesus avaldus siiski Euroopa Komisjoni mõningases algatusvõimes, mille järgi sai kujundada ühiseid välispoliitilisi seisukohti. Samas ei
saanud Euroopa Komisjon osaleda kaitsepoliitikas.
Kaitsepoliitikat edendavat rolli ei delegeeritud ei Euroopa Komisjonile, mida võib tänapäeva kontekstis võrrelda Euroopa valitsusega ja
mis kontrollib teatud majanduspoliitilisi valdkondi, ega teistele rahvusülestele institutsioonidele. Samas sõnastati Petersbergi deklaratsiooniga
ÜVJP-le praeguseni kestvad ülesanded. NATO sõjalisest tegevusest räsitud
Jugoslaavia ehitati ELi poolt üles humanitaar-, pääste-, kriisireguleerimisja rahutagamisülesannete11 täitmisega. Vastutasuks lubas NATO eurooplasi
kollektiivselt kaitsta 1997. aastal Euroopa julgeoleku- ja kaitseidentiteedi
(alates 2002. aastast nimega Berliin-pluss-leping) ratiﬁtseerimisega, jagades
ELiga vast loodud mitmeriigi-ühendsihtjõude12.
NATO täiendamisele suunatud kriisireguleerimise ülesannete täitmiseks ei olnud peale Saksamaa ja Prantsusmaa ühise jalaväebrigaadi ehk
Eurocorpsi13 muid sõjalisi struktuure. Suurbritannia ja Prantsusmaa eestvedamisel kogus strateegilise autonoomsuse mõtteviis hoogu Saint-Malo
lepinguga ning II samba raames loodi Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika

10

Chryssochoou 2001, pp. 154–155.
Lindstrom 2017, p. 17.
12
The European Security and Defence Identity 2019. – NATO Topics.
https://www.nato.int/docu/topics/eng/page04.pdf (15.10.2019).
13
Andersson et al. 2016, p. 34.
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(EJKP)14. Selle sõjaliseks instrumendiks pidi saama nn Helsingi peaeesmärk,
mille järgi tuli omandada suutlikkus 60 päeva jooksul ja vähemalt üks kord
aastas välja panna kuni 60 000 inimest15. See tänase päevani olemasolev,
ent kasutamata võimekus põhineb riikidevahelisel konsensuslikul kokkuleppel, millesse ei kaasatud aga rahvusüleseid institutsioone. Neid rakendati
pigem sõjaliste operatsioonide analüüsimiseks, planeerimiseks ning läbiviimiseks, kui valitsustevahelise Euroopa Liidu Nõukogu alluvusse loodi
kriisiohje tsiviilaspektide komitee, Euroopa Liidu sõjaline komitee ja sõjaline
staap ning poliitika- ja julgeolekukomitee16. Samuti ei leidnud riigid sõjaliste
võimete arendamiseks ühisosa, mis kulmineerus sellegipoolest raamlepingu
(hilisema nimetusega Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik
baas) sõlmimisega, millesse kaasati ka tööstus17.
Sellise arengu kontekstis vajas USA küll eurooplastelt suuremat panust
globaalsesse julgeolekusse ja nõudis seda neilt, aga ameeriklased tunnetasid
ilmselt ka konkurentsiohtu. Ameeriklaste roll Euroopa julgeoleku tagamisel
tähendas muu hulgas seda, et üleilmsel areenil sai USA oma positsiooni
väljamängimises toetuda igale Euroopa riigile eraldi, mitte nende terviklikule liidule. USA roll jäi domineerivaks. Niisiis kõneles USA kahtlustavalt
dubleerimise vältimisest, aga nõudis samas jätkuvalt maksmist kaitse eest18.
ELis nähti potentsiaali üksnes riikliku julgeoleku ja poliitilise stabiilsuse
tagamiseks konﬂiktide järel riikide ülesehitamise kaudu19. Seetõttu saabki
öelda, et NATO ja ELi vahel selgelt jaotatud rollidega püsisid eurooplased kriisireguleerimise, aga mitte kaitsevõime loomise rajal, püüdes
14

Järvenpää, P.; Raik, K. 2017. A New Era of EU-NATO Cooperation: How to Make the
Best of a Marriage of Necessity. Report. May. Tallinn: International Centre for Defence and
Security, p. 17. [Järvenpää, Raik 2017]
15
Veebel, V. 2017. PESCO kui Eesti eesistumise leidlaps. – ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/321528070_PESCO_kui_Eesti_eesistumise_leidlaps
(27.03.2018).
16
De Ojeda, D. 2017. The Role of the European Commission in CSDP. – Handbook on
CSDP. The Common Security and Defence Policy of the European Union. Volume I, 3rd
edition. Ed. by Rehrl, J. Publication of the Federal Ministry of Defence and Sports of the
Republic of Austria, p. 55. [De Ojeda 2017]
17
Ibid.
18
Blockmanns, S. 2018. The EU’s modular approach to defence integration: An inclusive,
ambitious and legally binding PESCO? – Common Market Law Review, Vol. 55, p. 1792.
[Blockmanns 2018]
19
Demetriou, P. 2016. NATO & CSDP: Can the EU afford to go solo? – Cogent Social
Sciences, Vol. 2(1), p. 5.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2016.1208376?scroll=top&needAc
cess=true (16.10.2019).
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konsensuslikult saavutada kriisireguleerimisalast autonoomsust ilma rahvusüleste institutsioonide abita. Siin saabki üldise Euroopa ja USA vahelise tasakaalu kõrvale tuua ELi valiku kriisireguleerimise ja iseseisva kaitsevõime
arendamise vahel. Kriisireguleerimine tähendab regionaalsete ja globaalsete
kriiside ennetamist ja lahendamist, kaitsevõime aga omaenda territooriumi
ja rahva kaitset. Kui esimene eeldab sõjanduslikus mõttes nn pehmemaid
jõustruktuure (politsei, meditsiiniline toetus ja logistika), siis teine klassikalisi tavajõude (mehhaniseeritud üksused, kaugtuletoetus ning õhu- ja raketikaitse võime).

2.2.3. Afganistani ja Iraagi sõjad ning Liibüa interventsioon
Järgnevat perioodi iseloomustab see, et USA tajus Euroopa poolt süvenevat
konkurentsiohtu ja nõudis sellelt samas iseseisva sõjalise kaitse tugevdamist.
Euroopast vaadatuna käivad kriisireguleerimises autonoomsuse saavutamise
püüded käsikäes rahvusüleste institutsioonide kaasamisega, kuid kaitsevaldkonnas domineeriva valitsustevahelisuse tõttu kerkivad esile pigem
liiduvälised algatused.
Eurooplaste kriisiohje hoogustus uuel aastatuhandel pärast Nizza lepingu
jõustumist esimest korda koostatud Euroopa julgeolekustrateegiaga. Selle
dokumendi sisu näitab veel kord, et kogu lähenemine oli kriisireguleerimiskeskne. Seejärel tundus sobilik kaasata Euroopa Komisjon, et toetada kriisireguleerimist kaubanduspoliitika ja arenguabiga, mis on Euroopa mõjusad
välispoliitika vahendid 20. Ajendatud erimeelsusest ameeriklastega Iraagi
sõtta sekkumisel21, moodustasid eurooplased aga 2007. aastal autonoomse
kriisiohje poliitika elluviimiseks kuue kuu tagant vahetuva kiirreageerimisüksuse (ELi lahingugrupp)22, mille käimalükkamist kavatseti rahastada
Athena mehhanismiga (operatsiooni ühiste kulude osaline hüvitamine)23.
20

Whitman, R. G. 2011 Norms, Power and Europe: A New Agenda for Study of the EU and
International Relations. – Normative Power Europe: Empirical and Theoretical Perspectives.
Ed. by Whitman, R. G. London: Macmillan.
21
Lippert, B.; Ondarza, N. von; Perthes, V. (eds.) 2019. European Strategic Autonomy.
Actors, Issues, Conflicts of Interests. SWP Research Paper. March. Berlin: German Institute
for International and Security Affairs, p. 6.
22
Andersson, J. J. 2017. Adapting the Battlegroups. European Union Institute for Security
Studies, January, p. 1.
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/
resources/docs/euiss_Alert_1_Battlegroups.pdf (16.10.2019).
23
European Council. Policies. Athena – financing security and defence military operations.
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/athena/ (16.10.2019).
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Varem ebaõnnestunud ühine sõjaliste võimete arendamine teostus praeguseni toimiva võimearendusplaani kujul24. Seega tundus rahvusüleste institutsioonide kaasamine kriisiohje tarbeks hoogustuvat.
Lissaboni lepingu vastuvõtmisega 2007. aastal kaotati senine kolme
samba süsteem, loodi eraldi ametikoht liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika
kõrgele esindajale ehk nn ELi välisministrile, kes on ühtlasi Euroopa Komisjoni asepresident, asutati Euroopa välisteenistus ja tõhustati koostööd
(vähemalt üheksa liikmesriiki saavad teha koostööd ja integreeruda ELi
struktuurides)25. Tõhustatud koostööd võib pidada PESCO alguseks. Siiski
realiseerus PESCO praegusel kujul alles 2017. aastal.
Kuigi teatud vallas säilis riikide selge kontroll poliitika elluviimist
toetavate tööriistade üle, näiteks loodud Euroopa Kaitseagentuuri (EDA)
puhul, mis jäi vaid lüliks riikide ja kaitsetööstuse vahel26, siis nägi rahvusülene Euroopa Komisjon võimalust just kaitsetööstuse kaasamises. Taheti
efektiivsemalt konsolideeruda, tekitada ausamat konkurentsi ja alandada
hindu27, mis annab selgelt märku sellest, et Komisjon haaras ise kaalukama
rolli Euroopa kaitsepoliitika kujundamisel. Asi ei piirdunud aga ainult
Komisjoniga. Nimelt nähti Lissaboni lepinguga ette vajaduse korral EDA ja
Komisjoni koostöö (teaduslikud uuringud, tööstus- ja kosmosepoliitika), mis
on omakorda andnud Euroopa Parlamendile suurema osakaalu ÜJKP-alases
debatis (koostöö kõrge esindaja, Euroopa Liidu Nõukogu, välisteenistuse ja
Komisjoniga), initsiatiivi haaramisel ja ettepanekute tegemisel28. Niisiis oli
kerge rahvusülese omaduse toomine ÜJKPsse selgelt suunatud Jugoslaavia
sõdadest alanud ja mõnevõrra sunnitud kriisireguleerimise poole.
EJKP ümbernimetamisega ühiseks julgeoleku- ja kaitsepoliitikaks
(ÜJKP)29 toodi veelgi selgemalt välja eesmärk kasutada relvajõudusid
sõdadest räsitud riikide ülesehitamiseks. ÜJKP ülesannete hulka kuuluvad

24

Järvenpää, Raik 2017, p. 18.
Lindstrom 2017, p. 17–18.
26
Edwards, J. 2011. The EU Defence and Security Procurement Directive: A Step Towards
Affordability? – International Security Programme Paper ISP PP 2011/05, August. Chatham
House, p. 2.
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/0811pp_edwards.pdf (17.10.2019).
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Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika 2019. – Euroopa Parlament. Euroopa Liidu teemalised teabelehed – 2019.
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.1.2.pdf (17.10.2019).
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nr 161/162. [Uibo 2017]
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ühised desarmeerimisoperatsioonid, humanitaarabi- ja päästeoperatsioonid,
sõjaline nõustamine ja abistamine, konﬂiktide ennetamine ja rahutagamisoperatsioonid, relvajõudude missioonid kriiside ohjamisel, sealhulgas rahusobitamine ning olukorra konﬂiktijärgne stabiliseerimine30. Saavutamata
ELi-ülest konsensust selleks, et arendada riikide territoriaalset terviklikkust
tagavat kaitsevõimet, nägid mitu riiki võimalust teha seda väljaspool ELi
raamistikku. Moodustus mitu sõjalise koostöö klastrit: Põhjamaade kaitsekoostöö31, Euroopa lennutranspordi juhtimissüsteem32 ja mitmeriigilised
ühendekspeditsioonijõud 33. Neile lisandus kaitsekoostöö laienemine
Beneluxi riikides (2008. aastal alanud Belgia, Hollandi ja Luksemburgi
koostöö, Hollandi ja Belgia integreerunud merevägi). Võeti ette erinevaid
ühiseid logistilisi, kaitseinvesteeringute, õhuturbe- ja väljaõppeprojekte34.
Nn Weimari kolmik (Prantsusmaa, Saksamaa ja Poola) püüdis 2011. aastal tõhustada ÜJKP kriisireguleerimise võimet35, soovides moodustada
lahingugruppide juhtimiseks ELi tsiviil-militaarkoostöös planeerimis- ja
juhtimisstruktuuri, jagada uusi ja olemasolevaid võimeid ning neid ühiselt
arendada ja hankida (ingl pooling and sharing)36. Just neidsamu põhimõtteid
ühisest ja jagatud juhtimisest ja võimetest võib pidada tänapäevase PESCO
üheks alustalaks.
ÜJKP ja väiksemate kaitseklastrite areng ei andnud aga piisavat autonoomsust, mistõttu Liibüa interventsioonis toetuti 2011. aastal ikkagi
suuresti USA strateegilistele võimaldajatele (täpsusmoon, õhus tankimine

30

Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid 2016/C 202/01. 2012. – Euroopa Liidu Teataja C 202/3, 7.6.2016, lk 39.
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:EN:PDF
(18.10.2017).
31
Andersson et al. 2016, p. 41.
32
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33
Mauro, F. 2018. EU Defence: The White Book implementation process. Study. Requested
by the SEDE Subcommittee. European Parliament. Policy Department for External Relations.
PE 603.871. December, p. 57. [Mauro 2018]
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603871/EXPO_STU(2018)
603871EN.pdf (18.10.2019).
34
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2011/C 25, September 25. Berlin: German Institute for International and Security Affairs, p. 4.
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2011C25_mjr_wsb_ks.pdf
(18.10.2019). [Major, Wassenberg 2011]
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jne)37. Seega sunnivad sõltuvus USA sõjalistest võimetest ning vajadus viia
ellu autonoomset strateegiat kriisiohjes ja suurendada enda kaitsevõimekust
eurooplasi kaasama Euroopa Komisjoni hallatavaid eelarvevahendeid.
Sellega seoses võib pidada märkimisväärseks ÜJKP sidumist Euroopa
Kaitsefondiga38, millega tänapäeval kaasrahastatakse liikmesriikide võimete
arendamist ELi ühisest eelarvest. Kaitsefondi tegelik tähtsus selgus siiski
alles pärast Ukraina sõja puhkemist.

2.2.4. Ukraina sõda ja PESCO
Euroopa areng ekspeditsioonijõudude suunas peatus, kui Venemaa Föderatsioon alustas 2014. aastal Ukrainas sõjategevust. EL uuendas jällegi Saksamaa ja Prantsusmaa eestvedamisel39 oma varasemaid strateegiaid. See päädis
2016. aastal ELi üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia koostamisega40.
Strateegia on oluline, arvestades selle arengupotentsiaali. Strateegias kirjeldatakse muu hulgas ÜJKP uut ambitsioonitaset ning antakse ühtlasi üldine
ülevaade erinevatest ÜJKP missioonidest ja operatsioonidest, mille läbiviimiseks peavad liikmesriikidel olemas olema vajalikud sõjalised võimed41.
Uueks ambitsioonitasemeks oli jälle strateegiline autonoomia, aga uute ülesannete hulka kuulus nüüd ka „Euroopa kodanike ja territooriumi kaitse“42.
Esimene neist on eelkõige seotud ÜJKP pärandi ehk ekspeditsioonijõududega, kuigi selget sõjalist taotlust saavutada autonoomsus ei kehtestatud43. Lisaks ei määratud üldises strateegias kindlaks rakenduskava ega
seda, kui suurt sõjalist operatsiooni silmas peetakse ja kui palju operatsioone

37
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peaks EL olema võimeline korraldama44. Teine ülesanne viitab aga esimest
korda territoriaalkaitse vajadusele. Kaitsele suunatud arengu käimalükkamine on seotud ka 2016. aastal Ühendkuningriigi vastu võetud otsusega
lahkuda EList. Brexit toob kaitsekoostöö teema esile seetõttu, et britid jäävad EList välja (EL nõrgeneb) ja nende vastumeelsus teha kaitsekoostööd on
kadunud (EL tugevneb)45. Samuti on oma roll 2017. aastal ametisse astunud
USA presidendil Donald Trumpil46, kes on multilateraalsuse suhtes skeptiline ja on võrreldes oma eelkäijatega tungivamalt nõudnud eurooplastelt
kaitsekulutuste suurendamist47. Sealjuures tuleb ühe peamise välise mõjurina arvestada Hiina viimaste aastakümnete majandusliku ning sõjalise jõu
kasvu, mille pärast ei ole Euroopa enam USA strateegilises fookuses48.
Muutunud julgeolekukeskkond nõuab kollektiivkaitse tõhustamist, mis
omakorda tõukab eurooplasi suuremale koostööle NATOga49. Ühisdeklaratsioonid NATOga50 võivad olla märgilise tähtsusega sellise arengu kontekstis.
Poliitilise tasandi juhtide vahel sõlmitud kokkulepped võivad käima lükata
koostöö operatsioonilise tasandi institutsioonide vahel. Üks selge näide
sellest on 2017. aastal unest äratatud kaua maganud hiiglane ehk PESCO.
Amsterdami lepinguga sisse seatud süvendatud kaitsekoostöö ehk PESCO
kutsuti ELi liikmesriikide poolt ellu ühise tahteavaldusega. Ühest küljest
vastati suurenenud vajadusele (Ukraina konﬂikt ja president Trump), teisest
küljest kasutati ära tekkinud võimalust (Brexit), et ühiselt panustada Euroopa
kaitsevõimesse. PESCO hõlmab sõjalisi projekte ja mitut kokkupuutekohta
NATOga. Need võivad täiendada NATOt puuduva tsiviil-sõjalise kriisireguleerimisvõimega. Samas on PESCO kaitsealgatus, mis ei ole seni saavutanud
ELis piisavat kandepinda, mille tagajärjel võib PESCO NATOt dubleerida.
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Kui võtta kokku eelnevad arengusuunad ja neid analüüsida, siis on
sellised kindlaks tehtud globaalsed julgeolekupoliitilised tegurid nagu
Jugoslaavia ja Iraagi sõda suunanud eurooplasi mõistma ekspeditsioonijõudude loomise vajadust. Sealjuures ei ole aga üks ELi sisemine tegur –
integratsioonipoliitika – andnud piisavat tõuget selleks, et luua rakendatavaid
ekspeditsioonijõudusid. Nendeks jõududeks on peamiselt lahingugrupid,
mille puhul kasutatakse sõjalist juhtimist. Lahingugruppide operatsioonile
saatmist on otseselt piiranud puudulik operatsioonide rahastamine. Kuid
ekspeditsioonijõudude tõhustamiseks ei ole suudetud ka vajalikul määral
arendada sõjalisi võimeid, milleks on vaja kaitsetööstust. Kõik need
eelnevad aspektid on omakorda seotud liikmesriikide huvidega, mille
puhul on põhiliseks takistavaks teguriks piisava tahte puudumine. Võib
öelda, et koostööle mitte asumine on põhjustanud eurooplaste seas teatava
sihituse: nad otsivad teed ekspeditsioonijõudude, kriisiohjamise ja enda
kaitsmise vahel. Kriisiohjeks võib lugeda riigi ülesehitamist eelkõige tsiviilvahenditega ning ekspeditsioonijõud hõlmavad ümberpaigutatavaid sõjalisi
üksusi. Põhjus tundub peituvat suuresti valitsustevahelisuse loogikas. Kuna
liikmesriigid ei ole nõus jagama oma suveräänsust, siis ei saa ükski suund
täielikult realiseeruda.
Eeltoodust hoolimata on Trumpi presidentuuri ajal eurooplastel tõenäoliselt tekkinud kahtlused USA usaldusväärsuse suhtes51, mistõttu tahetakse võtta suurem vastutus oma julgeoleku eest. Selleks nähakse võimalust
sõjatööstuse arendamises, mis pikas perspektiivis tagaks autonoomsuseks
vajalikud sõjalised võimed52 ning vähendaks sõltuvust USAst53. Teiselt poolt
on Külma sõja järgne maailmakord muutunud, mistõttu võivad eurooplased
maksta lõivu senise mugavustsooni jäämise eest. Iraagi kampaania eelsel
ajal võis huvide ja väärtuste konﬂiktide vallapääsemine tekitada eurooplastes
esimese asjana eelkõige vajaduse poliitilise autonoomsuse järele. Siiski on
ilmselge, et poliitilist autonoomsust ei saa saavutada ilma operatsioonilise
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(sõjalise) autonoomiata, mis omakorda sõltub majanduslikust ehk kaitsetööstuslikust autonoomiast54. Siinkohal ongi 34 projektist koosnev PESCO
murrangulise tähtsusega. See toob endaga kaasa varasemast oluliselt tugevama rahvusülesuse, mis avaldub mitmes asjaolus. Kõigepealt on kaasatud
Euroopa Komisjon, kes kasutab selliseid mehhanisme nagu Euroopa Kaitsefond (PESCO projektide rahastamine lisanduva 20%ga) ja Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm (kaitseuuringute kaasrahastamine 20%ga)55. Seejärel saaks siduda PESCO kaitseküsimuste iga-aastase
kooskõlastatud läbivaatamisega (ingl Coordinated Annual Review on
Defence, CARD), mille raames kontrollitakse, kuidas liikmesriigid täidavad
PESCOga seonduvaid kohustusi56. Selle põhjal hakkab PESCO omakorda
andma uusi tõukeid eespool mainitud komponentidele, mis jaotuvad sõjalisele, majanduslikule ja poliitilisele tasandile. Selgemate piiride tõmbamine
komponentide vahel võimaldab lihtsamini eristada nende seotust ning anda
hinnangu Euroopa kaitsevõimele tervikuna.

2.3. Arengustsenaariumid
Niisiis kujunes ÜJKP paralleelselt kriisiohje- ja kaitsevõime loomisega, ilma
et neist kumbagi oleks täiel määral realiseeritud. Ometigi on selle arengu
käigus tekkinud mitu valdkonda ehk keskset komponenti. Selles artiklis
kavatsetakse näidata, kuidas vastu võetud PESCO rahvusülene omadus on
andmas senisest suuremat tõuget varem tekkinud valdkondadele rahvusülese
suuna poole liikumisel.
Selleks, et mõista, kas eurooplased jätkavad laveerimist ekspeditsioonijõudude ja kaitse vahel või toob PESCO endaga kaasa uusi arengusuundi,
on soovitav leida ajakohane ja piisavalt laia julgeolekukäsitlusega raamistik.
Selle uurimuse järgi vastavad sellele nõudmisele kõige rohkem Anderssoni
ja teiste 2016. aastal koostatud arengustsenaariumid „Euroopa kaitse kujutlemine. Viis tulevikku“ („Envisioning European defence. Five futures“57),
milles esitatakse võimalikult paindlik, kuid siiski konkreetne kontekst,
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millesse PESCOt paigutada. Arengustsenaariumid loovad tausta, millega
näitlikustada ELi potentsiaali ja selle mõju NATO-le.
Anderssoni ja tema kaasautorite koostatud arengustsenaariumid aitavad
illustreerida PESCO komponentide arengute võimalikke suundumisi lõpptagajärgede kirjeldamise kaudu. Lõpptagajärg kui selline on siiski kujundlik vahend, millega antakse hinnang Euroopa kaitsevõimele kui tervikule
ning selle mõjule ELi ja NATO koostööle. Andersson ja teised on järjestanud arengustsenaariumid koostöö määra järgi. Stsenaarium „Bonsai“
tähistab liikmesriikide minimaalset koostööd ning paikneb skaala alguses.
Samas iseloomustab stsenaarium nimega „Euroopa armee“ täielikku sõjalist
integratsiooni, mille puhul on liikmesriikide relvajõud üksteisega põimunud. Need arengustsenaariumid pakuvad väga konkreetset ja valdkonnaspetsiiﬁlist, kuid samas piisavalt laia tausta, et luua vastavate tunnustega
kirjeldused PESCOst. Artikli autor iseloomustab enda kindlaks tehtud sõjalisi, majanduslikke ja poliitilisi komponente integratsiooniteooriate kaudu
ning asetab need Anderssoni ja teiste loodud arengustsenaariumitesse. Kõige
olulisem tunnus on see, et „Bonsai“ puhul on koostöö valdavalt valitsustevaheline, kuid „Euroopa armee“ puhul enamasti rahvusülene.

2.3.1. Arengustsenaarium „Bonsai“
„Bonsai“ puhul eeldatakse, et USA ja NATO kaitsevad eurooplasi, mistõttu
jätkub ka Külma sõja järgne kaitsevõimete ja kulutuste vähenemise trend.
Võib öelda, et see stsenaarium ongi suuresti realiseerunud ja seega saab
rääkida tegelikult toimunud arengust. Poliitilises kontekstis ei pööra eurooplased kaitsele ega omavahelisele koostööle erilist tähelepanu ning mugavustsoonis olek toob pikas perspektiivis kaasa USA vägede lahkumise Euroopa
pinnalt, mis viib võimuvaakumi tekkeni Euroopas.58 Selle võib põhjustada
eurooplaste sihitus alates Jugoslaavia sõdadest kuni Ukraina sõjani, kui nad
kaldusid enamasti ekspeditsioonijõudude poole, püüdes samal ajal panustada
ka kaitsevõimete arendamisse. Kuigi praeguseks on PESCO käima lükatud,
tundub „Bonsai“ siiski kirjeldavat PESCO-eelset aega. Rahvusüleste institutsioonide vähene mõju kaitsepoliitika kujundamisele ei ole andnud piisavat
tõuget struktureeritud koostöö algatamiseks.
Enamasti valitsustevahelisel toimimisloogikal põhineva ELi areng on jätnud jälje ka praegustele PESCO komponentidele sõjalisel, majanduslikul ja
poliitilisel tasandil. Nüüd on loodud mitmerahvuselised ekspeditsioonijõud
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ELi lahingugruppidena, ent nende kasutamist piirab puudulik operatsioonide rahastamine, sest neisse peaksid rahaliselt panustama ainult
lahingugruppides osalevad riigid59. See tähendab, et tänapäeval otsustab iga
liikmesriik ise, milliseid võimeid arendada ning kui suurel määral rahastada lahingugruppide käima lükkamist. Selle tagajärjel ei ole jõutud Euroopa
seisukohast oluliste võimelünkade täitmiseni, milleks võiksid sobida varem
käsitletud strateegilised võimaldajad60. Sõjalist võimetust peegeldab ka ühtse
turu puudumine, mistõttu on kaitsetööstus killustunud ning ei loo konkurentsivõimelist baasi ei sõjatehnika tootmiseks ega ülalpidamiseks.
Kuna USA kaitseb Euroopa riike individuaalselt, siis vaatamata tõsiasjale,
et praeguseks on PESCO algatatud, domineeriksid selle stsenaariumi järgi
liikmesriikide huvid nii, et Lissaboni lepingusse kirjutatud kaitsekoostööd
ei võetaks ühiselt ette. Laiemalt vaadates oleks tegemist PESCO-le niinimetatud pärandatud ÜJKPga, milles on tekkinud justkui sihitud komponendid.

2.3.2. Arengustsenaarium „Kaitseklastrid“
„Kaitseklastrite“ stsenaariumi lõpptagajärjeks on liikmesriikide võimekam tegutsemine, sest vaatamata ajamahukale otsustamisele on EL sellisel
juhul siiski suuteline reageerima kriisisituatsioonidele. Küll aga moodustuksid ainult eraldiseisvad nn saarekesed (Beneluxi maad ja Eurocorps),
sest puudub kaitseklastritevaheline sidusus, mistõttu toetutaks endiselt USA
julgeolekugarantiile.61 Selle stsenaariumi puhul tundub, et ollakse jõudnud
kujundlikult öeldes PESCO lähtekohani. Võib tõdeda, et tänane olukord on
suuresti segu „Bonsai“ ja „Kaitseklastrite“ stsenaariumist. Kuna eurooplased
suudavad reageerida kriisidele ekspeditsioonijõududega, siis teatud projekte
on saatnud edu. Kaitsekoostöö teeks võimalikuks muu hulgas selline tänapäevane rahvusülene mehhanism nagu Euroopa Komisjoni kontrollitav ning
stiimulina mõjuv Euroopa Kaitsefond, millega kaasrahastatakse liikmesriikide ühiste võimete loomist. Teatav suveräänsuse jagamine võib anda
mõningase lahinguvõime ja ekspeditsioonijõudude kasutamise valmiduse,
mille võib esile kutsuda kriisidele reageerimise operatsioonide tuumik (ingl
Crisis Response Operation Core, CROC). On vägagi võimalik, et lükatakse
käima üksikuid lahingugruppe, mis toob kaasa efektiivsema koostöövõime
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ja siirmise62. Sõjalisteks jõududeks olevate lahingugruppide rakendamisele
saaks lisada ELi ja NATO vahel paremini koordineeritud võimearendusest tekkinud sõjalised võimed, sealhulgas juhtimist ja väekaitset toetava luure, seire ja rekke platvormi. Selleks loob eelduse juba praegu kahe
organisatsiooni vahel sõlmitud poliitiline ühisdeklaratsioon, milles rõhutatakse tihedamat koostööd63, tuues näiteks liikmesriikide ja NATO kaitseplaneerijate konsultatsioone64.
PESCO hõlmab nüüdsel ajal nii pehmeid (Euroopa meditsiinistaap) kui
ka kõvasid (keskmise lennukõrgusega ja kaugjuhitav Euroopa õhusõidukisüsteem ehk Eurodroon)65 võimeid. Pehmed võimed tunduvad olevat pigem
suunatud igat tüüpi operatsioonidele, kuid kõvad puudutavad just sõjaliste
operatsioonide läbiviimist. Seega jääb lahtiseks, kas ELi arengusuund on
ÜJKP kujunemisel tekkinud kriisiohje või hoopis tänapäevasele julgeolekukeskkonnale sobilikum kaitse. Tuleb siiski nentida, et ei ole täidetud varasematest arengutrendidest tekkinud võimelünkasid, mis puudutavad näiteks
strateegilist ja taktikalist transporti, õhus tankimist ning täppisrelvi66, ning
et ilma mainitud strateegiliste võimaldajateta ei saa sõjalisi operatsioone iseseisvalt korraldada67.
Praegu annab ELi sõjalises juhtimises tooni sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistuse (ingl Military Planning and Conduct Capability,
MPCC) ning tsiviilmissioonide plaanimise ja juhtimise teenistuse (ingl
Civilian Planning and Conduct Capability, CPCC) roll jõudude siirmise
toetamises68. MPCC ja CPCC iseloom on pigem sõjalisi operatsioone toetav
kui juhtiv, mis on taas ehe näide sellest, kui sihitu tundub olevat ELi kaitsepoliitika.
Kuna PESCO on juba käima lükatud, siis võib eeldada, et kaitsefondi
kasutamise kaudu on rahvusülesele Euroopa Komisjonile antud mõningal
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määral sõnaõigust kaitsepoliitika kujundamises. Seetõttu võib Komisjon
tegutseda eelkõige kaitsetööstuse, mitte liikmesriikide huvides69. Võib
spekuleerida, et suured kaitsetööstusettevõtted on huvitatud majandusliku
kasu teenimisest, kaasates ka väiksemaid ettevõtteid ühisturu laiendamiseks.
Iseenesest ei tasuks ettevõtete konsolideerimises näha midagi pahatahtlikku,
kuid on teada, et tänapäeval domineerib kaitseturul USA, kes võib tunnetada selliste arengusuundade puhul tihedamat konkurentsi. Eelkõige väikeste, aga ilmselt ka suurriikide huvid võivad põrkuda institutsioonide omadega, sest mitte ükski riik ei soovi USA positsiooni õõnestada. Ajaloolistel
põhjustel keskenduksid võimsatest ettevõtetest mõjutatud suurriigid selle
stsenaariumi puhul ekspeditsioonijõududele ning väikesed suunaksid oma
piiratud ressursid NATOsse. Kui jätta kõrvale mõningate sõjaliste komponentide edenemine, oleks tegelikku potentsiaali arvesse võttes ELi sõjaline
areng laias plaanis siiski ebaefektiivne.

2.3.3. Arengustsenaarium „Rahuoperatsioonid“
„Rahuoperatsioonide“ stsenaarium on „Kaitseklastritega“ võrreldes märksa
selgema sihiga ning PESCO võimalusi suuremal määral ära kasutades
täiendab see NATOt oluliste seni puuduolevate rahutagamise instrumentidega. Selle hüpoteetilise stsenaariumi järgi loobub EL territoriaalkaitsest ja
kineetilistest sõjalistest operatsioonidest, tehes selge valiku NATO täiendamisele kriisireguleerimisel.70 Ajalugu on näidanud, et ELi majanduslikpoliitiline võimsus toetab konﬂiktijärgset riikide ülesehitamist ning kriisireguleerimist. Lahingugruppidele oleks võimalik lisada politsei võimekus71, mistõttu kasvaks lahingugruppide kasutamise paindlikkus ning
nende operatsioone oleks võimalik rahastada Euroopa välisteenistuse
käsutuses olevast rahurahastust72. Seega tekiks võimalus lükata käima korrakaitse tsiviil-militaarüksused, lahendada sisepoliitilisi konﬂikte ja tegeleda
humanitaarkatastrooﬁdega. Euroopa Komisjon toetaks seda rahandusvaldkonnas oma poliitika elluviimisega, mistõttu leitaks rohkem vahendeid
kriisiriikide abistamiseks. PESCO kaudu viidaks ellu sellised humanitaarprobleemide lahendamisele suunatud projektid nagu katastrooﬁabi siirmist
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võimaldav sõjaliste võimete pakett. Sõjaliste võimete arendamine käiks
tihedas koostöös NATOga, näiteks puudutab see juhtimis-, side-, infotehnoloogia-, luure-, seire- ja rekkevõimet ning strateegilist õhutransporti.
On märkimisväärne, et EL ei dubleeriks, vaid pigem toetaks NATOt73,
nagu on seda teinud ka lähiminevikus. Turule pääseksid väike- ja keskmise
suurusega ettevõtted, kes konsolideeruksid suurematesse ettevõtetesse.
Kaitsetööstus saavutaks konkurentsivõime tsiviil-militaarkaupade vallas.
Kaitsetöösturite huvid oleksid rahalise kasu saamise nimel ülekaalus, mistõttu suunaks EL kaitseinvesteeringud klassikalise sõjatehnika asemel
tsiviil-militaarotstarbega ettevõtmistesse, mis oleksid kogu ELi arengut
suunavaks jõuks. NATO dubleerimise riski tõttu võib „Rahuoperatsioonid“
olla liikmesriikide huvides mõnevõrra ohutum valik, sest selle stsenaariumi
järgi soositaks Komisjoni ja parlamendi kujundatud poliitikat, mis on pigem
suunatud kontinendist eemal tekkivatele kriisidele.
Lühidalt kokku võttes tundub nende stsenaariumite taustal saavat üheks
võimalikuks põhiteguriks kaitsetööstus. PESCO käima lükkamisel valitses
sihitus ja vähene keskendumine kindla eesmärgiga sõjaliste projektide
algatamisele. Tuleb arvestada sellega, et eurooplaste sõjapidamise peaideed
pärinevad lähiminevikus kujunenud ÜJKPst. Minevikust pärit põhjustel on
mitmed sõjalised konﬂiktid ning valitsusvahelised koostoimimise alused
tekitanud praeguse tagasihoidliku võimekusega Euroopa. Ühtäkki on
konﬂiktid Euroopa keskmes ning rahvusülesuse märgatav esilekerkimine
tekitanud soodsama pinnase millegi eesmärgipärasema teostumiseks.
Sellegipoolest ei tundu ELi poliitikud olevat praegu valmis seisma silmitsi
USA sõjatööstuse masinavärgiga, mistõttu võiks olla ohutum toetada NATOt
rahuoperatsioonidesse panustamisega.

2.3.4. Arengustsenaarium „Euroopa NATO“
„Euroopa NATO“ stsenaariumi järgi annaks USA ja Hiina võidurelvastumine ELile hoopis uue arengusuuna. Nähes kahe hiiu aina tõsisemas konkurentsis ohtu, tunnetaks Euroopa vajadust tugevdada NATOt. Välja arendatav sõjaline komponent integreeritaks NATOsse ning loobutaks senisest
ÜJKP arengust sõltunud suunast. Vaatamata klassikaliste sõjaliste võimete
järkjärgulisemale arendamisele, säiliks selle stsenaariumi järgi võimalus
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reguleerida kriise ad hoc koalitsioonides.74 Hoolimata praegusest segadusest
ja sõjalisest ebaefektiivsusest on „Euroopa NATO“ stsenaarium ELi raames
siiski teoreetiliselt võimalik. Väliste impulsside tõttu võtaksid eurooplased
kaitse kursi. Huvitaval kombel oleks selline areng sarnane II maailmasõja
järgse perioodiga. Toona püüdsid eurooplased luua rahvusülest kaitseühendust, aga suveräänsuse jagamise hirm sai ülekaalu ning institutsionaalselt tsentraliseeritud võim jäi tekkimata. Sel korral oleks selline areng
aga keerulisemate asjaoludega selgitatav. Nagu on selgunud, lükati PESCO
käima rahvusülesuse olemasolu tõttu. Olulise arengutõuke võiks siiski anda
ELi ja NATO poliitiline ühisdeklaratsioon, mis paneks aluse koostööle ka
sõjalisel ja majanduslikul tasandil.
Tähtsaks koostöö aluseks oleks võimete arendamine. Eurooplased,
kes oleksid enda jaoks mõnevõrra tundmatul maal, püüaksid võtta eeskuju
NATO kaitseplaneerimisest, mille tulemusena ühtlustuksid võimete arendamise prioriteedid. NATO dubleerimise vältimist võiks toetada ELi kaitseküsimuste iga-aastane läbivaatamine (CARD). Just tänu institutsioonidele
saaks ka NATO-le vajalikke võimeid tulemuslikumalt arendada75, sest NATO
kaitseplaneerimise 2% täitmise osa ja CARDiga PESCO kohustuste täitmise
osa ühtlustuksid ühtseks liikmesriikide rahvuslikuks rakenduskavaks76.
Lihtsalt öeldes oleks Euroopa riikidel kergem pingutada ühe eesmärgi nimel.
Ressursse suunataks ainult NATO tagatud kollektiivkaitse tugevdamisse,
mida EL omalt poolt võimendaks. ELi ja NATO koostöö ühine teenäitaja on
juba praegu koos algatatud sõjaväelise liikuvuse projekt, mille jaoks on vaja
mitte ainult liikmesriikide kaitseministeeriumite, vaid ka transpordi ja infrastruktuuri valdkonna eest vastutavaid institutsioone, ning samuti erasektoris
tegutsevaid vastavate valdkondade ettevõtteid77. Projekti edule aitaksid kaasa
Euroopa Komisjoni majanduspoliitika, näiteks infrastruktuuri arendamine78.
Komisjoni võimalus kaasrahastada sõjaliste võimete tõhustamist tähendaks
kujundlikult öeldes alltöövõttu NATO jaoks. Selleks vajalik soodne pinnas
tekiks kaitsetööstuse konkurentsivõime kaudu. Euroopa turult USA toodete
blokeerimine, mis võib näida potentsiaalse julgeolekupoliitilise riskina, ei
oleks enam päevakorras. NATO kasutaks Komisjoni hallatava kaitsefondi
potentsiaali ka USA sõjatööstuse toetamiseks, mille tagajärjel jagataks
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arendatavad sõjalised võimed omavahel ära. Näiteks sobivad Belgia ostetud
USA hävitajad79, millise ostu puhul oli kahe riigi koostööl nagu ikka oma
julgeolekupoliitiline mõõde.
Kuid alltöövõtt ei piirduks ainult sõjaliste võimete arendamisega. Tekiks
võimalus siduda omavahel NATO juhtiva riigi ehk raamriigi kontseptsioon
(ingl Framework Nations Concept, FNC) ja lahingugrupid80. Sakslaste
juhitav FNC täidaks NATO artikkel 5 ülesannet, tugevdades maavägedega
NATO kiirreageerimisjõude ning liitlaste suurendatud kohalolekut81. Sellisel
moel avaneks võimalus kasutada lahingugruppe kollektiivkaitseks. Nähes
ELi ja NATO koostöös potentsiaali, loobuksid eurooplased lahingugruppidega seotud kriisireguleerimise mõtetest. Ekspeditsioonivägedena
toimiks ja katastrooﬁdega tegeleks näiteks prantslaste Euroopa valmidusalgatus (ingl European Intervention Initiative, EI2). Põhiline on aga see,
liikmesriikidel oleks ühine huvi tugevdada NATOt ning oldaks nõus andma
suuremat mõjuvõimu Euroopa Komisjonile ja Euroopa Parlamendile. Seega
saaks EL endale kujundlikult öeldes kaitseministeeriumi, mis koosneks
Euroopa Komisjoni koosseisu kuuluvast kaitsedirektoraadist ning Euroopa
Parlamendi kaitsekomiteest82, kes omakorda kujundaksid kaitsele suunatud poliitikat. Võib vaielda selle üle, kas nimetataks ametisse ka Euroopa
kaitseminister, kes seisaks eurooplaste huvide eest NATOs. Samas tundub
kummalisena arvamus, et need Euroopa riigid, kes kuuluvad nii ELi kui ka
NATOsse, võiksid kahes organisatsioonis ajada korraga erinevat poliitikat.
Sellise huvitava mõttekäigu leiab järgmisest stsenaariumist.

2.3.5. Arengustsenaarium „Euroopa armee“
Selle stsenaariumi järgi saaks vägivaldsetele konﬂiktidele, hübriidsõja
väljakutsetele ja küberrünnakutele vastu astuda ainult sõjalise integratsiooniga. Selleks valmistab ette soodsa pinnase USA, kes tõmbub Euroopast
välja. Siis näeb Venemaa Föderatsioon võimalust võtta ette agressiivseid
samme Ida-Euroopas. Nii tekib Euroopa kaitsekoostöö liit (ingl European
Defence Union), mis juhib Euroopa kaitsejõude. Sinna kuuluvad Euroopa
armee, Euroopa merevägi ja Euroopa õhuvägi.83 Esialgu uskumatuna näiv
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„Euroopa armee“ stsenaarium on vaatamata praegusele ebarealistlikkusele
siiski põhjendatav.
Võib arutada selle üle, kas Andersson ja teised püüavad anda nii ameeriklastele kui ka eurooplastele teatud õppetunde. Esiteks, kui arvestada Venemaa Föderatsiooni viimaseid agressiivseid samme Gruusias ja Ukrainas,
tuleks päevakorda küllaltki reaalne oht eurooplaste eksistentsile. Kui mitte
terve Euroopa, siis vähemasti NATO idatiiba kaitsvad Baltimaad tunnetaksid seda ohtu. Praegu ei tundu aga liikmesriikidel olevat ühist huvi luua
Euroopa kaitsekoostöö liitu, kuna vähemalt enamik Euroopa riike ei kahtle
ei transatlantilistes suhetes ega USA julgeolekugarantiis, sest pole ühtegi
USAst sõjaliselt võimsamat ja otsusekindlamat liitlast.
Teiseks, kui eurooplased isegi moodustaksid Euroopa kaitsekoostöö liidu,
ei küündiks nende sõjalised võimed piltlikult öeldes nii kõrgele, et pakkuda
USA-le sisulist konkurentsi, sest USA sõjajõud oleksid Euroopa kaitsekoostöö liidust ikkagi võimsamad84. Siinkohal tähendab konkurents otsest
vahetut võistlejat rahvusvahelisel areenil (varem kasutati mõistet „konkurents“ transatlantilise liidu siseses tähenduses). Ilmselt on siin arvestatud
sellega, et Euroopa riikide jaoks võiks niisugune protsess võtta liiga kaua
aega ning ei saa eeldada, et võidurelvastumise ajastul pidurdaks või külmutaks USA kuidagimoodi oma sõjaliste võimete kasvu.
Kolmandaks on võimete arendamine tänapäeva Euroopa kaitsetööstuse
killustatuse tõttu äärmiselt keeruline, sest konkurentsivõime loomine võib
võtta aega aastakümneid, kui mitte rohkem. Neljandaks, kui rakendada
PESCO tegelikku potentsiaali võimearenduses selliselt, et EL ja NATO koos
töötavad, saaksid ameeriklased hoida Euroopa tegemistel silma peal.
Ent siiski saab lõputuna näivas arengusuundade jadas teha veel kannapöördeid. Võttes arvesse eelmistes stsenaariumites käsitletud rahvusüleste
institutsioonide kaasamisega tekkivaid võimalusi ning tulles tagasi Euroopa
kaitseministeeriumi juurde, siis tuleb ikkagi tõdeda, et mõlemas organisatsioonis – ELis ja NATOs – on ühed ja samad eurooplased. Ja kui Euroopa
sammas NATOs tugevneb, siis milleks on eurooplastel enam NATOt vaja?
Miks mitte kujundlikult öeldes vahetada alltöövõtt peatöövõtu vastu? Kui
palju on veel vaja selleks, et Euroopa kaitseministeerium määraks ametisse
ülemjuhataja? Ülemjuhataja võib tulla näiteks EI2st või olla NATO Euroopa
vägede kõrgema ülemjuhataja asetäitja (DSACEUR)85. Samas jääb isegi
ülemjuhataja leidmisel ikkagi õhku küsimus: kellele alluvad liikmesriikide
84
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relvajõud? Millistel tingimustel oleksid liikmesriigid nõus loovutama kontrolli oma relvajõudude üle? Paraku ei anna rahvusülene integratsiooniteooria käesolevas artiklis selgitust selle kohta, kuidas liikmesriigid oma
suveräänsuse loovutaksid. Seega võib vaid spekuleerida, kas Andersson ja
teised pidasid silmas seda, et USA ei peaks muretsema konkurentsi pakkuva
Euroopa pärast.
Kõik kirjeldatud stsenaariumid on esitatud järgmisel joonisel 1, millel
tuuakse esile PESCO komponentide kaudu avalduv ELi potentsiaal ja selle
mõju NATO-le. Autori tehtud intervjuude ajal kasutatud algse joonise andmeid on muudetud, sest pärast analüüsi täpsustusid need suuremalt jaolt,
kusjuures intervjuud kinnistasid kasutatud konstrukte. Anderssoni ja teiste
koostatud stsenaariumite põhitunnused on selle artikli autor integreerinud
iga stsenaariumi jaoks joonise ülaossa. Joonise keskosas on autor kujutanud
PESCOt kui keskset koostöövormi. Roheline värv näitab valitsustevahelist
ning kollane rahvusülest tunnusjoont. Samu värve on kasutatud ka joonise
alaosas, kus on kujutatud erinevaid PESCO komponente. Ruumi kokkuhoiu
pärast ei ole esile toodud kõik PESCO komponendid. Ühel pool on ekspeditsioonijõududele ja kriisiohjele suunatud tendentsid ning teisel pool kaitsele
ja autonoomsusele orienteeritud trendid.

Joonis 1. Arengustsenaariumid

Kuid joonist saab veelgi huvitavamalt tõlgendada. Sellel on näha otsustavaid kohti, mis kallutavad PESCO arengut ühele või teisele poole. Näiteks
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võib nn Euroopa kaitseministeeriumi loomine olla keskne arengusuuna
määramisel, mis annaks võimaluse kujundada Euroopas kaitsele orienteeritud poliitikat. Kui sellist institutsiooni aga ei looda, siis võib areng kalduda
pigem ekspeditsioonijõudude kasutamise ja kriisiohje poole. Põhjuseks võib
tuua asjaolu, et sellisel juhul kujundab kaitsepoliitikat välisteenistus, mis on
pigem valitsustevahelise taustaga. Seetõttu võivad kaitsele suunatud sõjalised võimed asenduda sõjatehnika toodetega, mis teenivad kaitsetöösturite
huvisid, ning ei arvestata Euroopa jaoks sõjaliselt oluliste võimelünkade
täitmise vajadusega.

3. Tulemused
Selles peatükis analüüsitakse intervjuude vastuseid, keskendudes peamiselt
PESCO komponentidega seotud riskidele ja võimalustele. Välja tuuakse ka
eri arengusuundi soodustavad ja takistavad tegurid.

3.1. Takistavad ja soodustavad tegurid
Intervjuude käigus välja selgitatud soodustavad ja takistavad tegurid, mis
võivad puudutada PESCO arengusuundi, on integreeritud arengustsenaariumitesse, et hinnata nende tegurite mõju PESCO komponentidele.
Üks kindel arengut suunav tegur on aluslepingute piirangud, mis
avalduvad kõige selgemalt lahingugruppide kasutamise ja operatsioonide
rahastamise juures. Väljendati arvamust, et lahingugruppe on võimalik
ümber kujundada ja leida neile eesmägipärasem rakendus: „Battlegroup’i
puhul on mõttepabereid toodetud küll ja küll, kuidas seda paindlikumaks
muuta, [teha sellest] mingisugune nii-öelda lego-mehhanism“86. Samas tekivad süsteemi ümberkujundamisel tavapärased rahalised probleemid87 ning
ELi aluslepingutes on sätestatud, et sõjalisi operatsioone rahastatakse just
osalevate liikmesriikide poolt: „põhimõtteliselt sõjalist tegevust Euroopa
Liidu eelarve kaudu ei rahastata, mistõttu kogu raha on pealinnast“88. Sealjuures tuleb tunnistada, et kõikide liikmesriikide rahastatud Athena mehhanism ei ole olnud piisavaks stiimuliks. Samuti ei jäta rahurahastu loomine89
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küllalt otsustusvabadust liikmesriigile: „miks see rahurahastu ettepanek
meile ei olnud [ja] ilmselt ei ole ka praegu enam väga söödav, ongi see,
et meilt taheti ressurssi saada, aga otsustamise õigust justkui ära võtta“90.
Antud juhul püüaks EL kohandada nii lahingugruppe kui ka nende kasutamise rahastamist nii, et oleks olemas võimekus viia läbi kriisireguleerimise
operatsioone. Arengustsenaariumite kontekstis sobituksid need taotlused
„Rahuoperatsioonide“ stsenaariumisse. Sellisel juhul saab öelda, et aluslepingud soosivad selle stsenaariumi teostumist.
Teisest küljest ei ole välistatud, et kuna lahingugruppide kasutamine on
ELis jätkuvalt küsitav, võib siiski avalduda nende rakendamise potentsiaal
hoopis NATO kollektiivkaitse instrumendina. Sel moel peaks lahingugrupi
siduma mõne suurema raamistikuga, et tekiksid terviklikud sõjajõud: „tõhustada lahingugruppide süsteemi [...] struktureerida kõike“91. Kahtlemata
oleks NATO jõustruktuuride tugevdamine iseloomulik „Euroopa NATO“ ja
„Euroopa armee“ stsenaariumile, kuid intervjueeritavate arvates oli ülimalt
ebatõenäoline, et liikmesriigid saavutavad kollektiivkaitsega seoses ühisosa.
Selleks vajalikud muudatused tuleks teha äsja ratiﬁtseeritud aluslepingutesse,
mida liikmesriigid ei ole ilmselt nõus uuesti muutma92. Seega võib öelda, et
keskse tegurina avalduv aluslepingute piirangute küsimus jaotab nii arengutendentsid kui ka tegurid kahte rühma. Ekspeditsioonijõududele („Kaitseklastrite“ stsenaarium) ja kriisiohjele („Rahuoperatsioonide“ stsenaarium)
suunatud trende saab realiseerida, kuna aluslepingud soodustavad neid.
Samas takistavad aluslepingud kaitsele („Euroopa NATO“ stsenaarium) ja
autonoomsusele („Euroopa armee“ stsenaarium) suunatud arengut.
Huvitavaks teeb lahingugruppide küsimuse aga tõdemus, et hoolimata
senisest ebaedust püüavad ELi institutsioonid haarata endale vastutusrikkamat rolli. Siinkohal võib suuresti tinglikus mõttes väita, et need trendid
viitavad rahvusülesuse järkjärgulise tekkimise võimalusele. Selles küsimuses on veelgi keerulisem teha mustvalgeid eristusi. Nimelt saab näidata,
et ka „Rahuoperatsioonide“ stsenaariumi puhul on institutsioonidel vaja
kaitsepoliitika elluviimiseks suuremat sõnaõigust. Seega peaksid liikmesriigid mitte ainult „Euroopa armee“ ja „Euroopa NATO“, vaid ka „Rahuoperatsioonide“ stsenaariumi puhul arvestama suveräänsuse jagamisega.
Selle mõttekäigu teeb huvitavaks asjaolu, et just „Rahuoperatsioonid“ võib
olla kõige laiema kandepinnaga arengustsenaarium.
90
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3.1.1. Ekspeditsiooniväed ja kriisiohje
Aluslepingute piirangud olemasolevate sõjaliste komponentide kasutamise
kohta sõjalistes operatsioonides avaldavad mõju kogu Euroopa kaitsevõime
suurendamisele. Nagu teoreetilises käsitluses selgus, on just kaitsetööstuse
konkurentsivõime kasvatamine oluliseks eelduseks sõjaliste võimete
loomisel. Samas võib Euroopa Komisjoni roll kaitsetöösturite huvide esindamisel93 Euroopa turul mängida trumbid kätte just eurooplastele, kelle tooteid
eelistataks ameeriklaste omadele94. Seetõttu sõltub Euroopa eelkõige suurte
liikmesriikide kaitsetöösturite kasumisoovist ja nende mõjust Komisjonile.
Liigne majanduslike huvide domineerimine sõjaliste võimete kasvatamisel
võib olla määrav ekspeditsioonivägedele ja kriisiohjele suunatud arengus,
sest ELis puudub kaitseministeerium, kes kujundaks mitte kasumile, vaid
pigem kaitsele keskenduvat poliitikat.
Lisaks oli „Kaitseklastrite“ ja „Rahuoperatsioonide“ stsenaariumile
suunatud poliitika mitme eksperdi arvates tõenäoline ja isegi vajalik95. Võib
väita, et eksperdid pidasid endiselt oluliseks NATO kui julgeoleku peamise
tagaja rolli, mida allianss on täitnud 70 aastat, ja kui üldse, siis nähti ELi
pigem NATOt täiendavana: „parem kaasata ELi ja tema kasvavaid võimekusi rahutagamisel [...] me kavandame ainult konﬂiktijärgseid sekkumisi või
humanitaarabi kasutamist ja kohaliku võimekuse suurendamist“96. Kõneldi
võimalikust abi osutamisest teisele riigile, mis vajab laastava sõjalise konflikti järel ülesehitamist. Ka teine ekspert märkis, et eurooplased võiksid olla
iseseisvamad sellist abi osutavate operatsioonide korraldamisel: „USA on ju
huvitatud ka sellest, et nemad ei peaks lappima eurooplaste auke nagu [...]
Liibüa 2011. [aastal], driving from the backseat“97. Seetõttu võibki omistada
ELile NATO täiendamise rolli, mis toetab USAd ohutuma julgeolekukeskkonna tagamisel. NATO täiendamine eeldab ikkagi paigal tammumise
asemel konkreetsemate sammude astumist, mis tähendab institutsioonide
mõjuvõimsuse suurendamist. Nagu selgus teoreetilisest käsitlusest, olid
eurooplased „Bonsai“ stsenaariumi puhul sõjaliselt nõrgad just väliste
impulsside ning valitsustevahelisuse tõttu. PESCO on aga vastu võetud
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osaliselt tänu Euroopa Komisjoni kaitsefondi tekkele, ja kui anda institutsioonidele veelgi suurem vastutus, on edasiminek siiski võimalik.

3.1.2. Kaitse ja autonoomsus
Unustamata ELi ja NATO ühisdeklaratsioone, ei saa samas välistada
„Euroopa NATO“ ja „Euroopa armee“ stsenaariumi realiseerumist. Üks ekspert viitas selgelt asjaolule, et väliste impulsside mõjul vastu võetud PESCO
on ajaloolist tasakaalu muutmas: „NATO ja Euroopa Liidu tippjuhtide tasemel on väga pingutatud selle nimel, et näidata väga häid suhteid, et nüüd on
täiesti uus aeg NATO ja Euroopa Liidu suhetes“98. Ekspeditsioonijõudude
kursil olnud Euroopal on nüüd võimalus asuda kaitsekoostöö rajale, eeldusel
et toetutakse institutsioonidele: „Euroopa Liidul on väga head majanduslikud
institutsioonid, nagu välisministeerium, kuigi kaitset korraldab iseseisvates
riikides kaitseministeerium“99. Sama ekspert juhtis tähelepanu sellele, et kui
kurss ei ole enam võetud kaitsekoostööle, tekitab see tarbetut bürokraatiat
ning segadust, millega nõustus ka mitu teist eksperti. Kaitse tõhustamise
suunda aitaks hoida kaitseministeeriumilaadse kaitsedirektoraadi loomine
Euroopa Komisjoni juurde100, mis tekitaks ELile sobiliku platvormi kaitsepoliitika kujundamiseks. Niisuguse arengu korral on ELil pigem selline roll,
mis tugevdab NATOt sõjaliselt. Selle võib esile kutsuda võimearendusplaan,
millega võiks omakorda täita NATO võimalikke puudujääke: „ühisprojekte
on kergem teha siis, kui raha tuleb juurde [...] sellel hetkel, kui raha hakkab
vähemaks minema, tekib selline kriisisituatsioon nagu aastaid tagasi NATO
protsesside jooksul: ei informeeritud teisi riike oluliste võimete kadumisest
või oluliste võimete taseme alla minemisest [...] vaid need otsused tehti siseriiklikult ära, sinna ei lastud kedagi juurde“101. Siinkohal võibki PESCO-l
olla suur potentsiaal aidata kaasa võimete arendamisele, kui institutsioonid
kaasrahastavad ka nappide ressurssidega liikmesriike. Huvitaval kombel
tõigi üks ekspert välja ELi kaitseplaneerimise võimaliku seose NATOga,
mille järgmise planeerimistsükliga võiks EL ühineda: „2021–22 perioodiks peaksid NATO, EL ja liikmesriigid omavahelisi ülesandeid jagama, et
olla NATO planeerimistsüklis“102. Selline liitmine võib saada toetuspinda
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institutsioonidelt: „need võimelüngad on ju tegelikult teada, EDA ja EUMS
[ELi sõjaline staap] [...] ja [...] CARDi-nimeline võimeplaneerimisprotsess on
olemas [...] ja seal on tegelikult need asjad väga lihtsalt ära kaardistatud“103.
Seega võivad võimelüngad olla ühtlustatud nii, et kaitsele suunatud võimed kuuluksid prioriteetide hulka. Kui minna üks samm veelgi kaugemale,
ei tundu sõjaliste struktuuride moodustamine enam ebarealistlik: „tugineda rahvusvahelistele korpuse taseme peakorteritele, nagu Strasbourg, nii
et meil on juba õige sõjaline juhtimistase“104. Juba olemasolevate sõjaliste
komponentide kasutamine Euroopa kaitse tõhustamisel vajaks samuti kesksete institutsioonide toetust, ent sellisele struktureerimisele ei juhtinud eksperdid tähelepanu. Seetõttu võib väita, et koostöö NATO ja FNCga võiks olla
võimalik lahendus üleeuroopaliste struktuuride moodustamiseks.
Lisaks toodi oma kogemuste põhjal esile soovituslik lähenemine nii uute
võimete loomiseks („Kui me alustaksime täiesti nullist mingi võime loomist,
mida ühelgi nendest ei ole, teeksime näiteks Eesti ja Läti õhutõrjepataljoni,
siis see võiks kuidagi õnnestuda“105) kui ka olemasolevate võimete ühendamiseks („sellised ühendamised toimuvad reeglina hästi siis, kui partnerid on
väga ebavõrdse kaaluga [...] ehk paar Belgia laeva pannakse osaks Hollandi
laevastikust“106). Siinkohal tõi üks ekspert huvitavaid näiteid sõjalistest
võimetest ja koostöövormidest. Nimelt on Beneluxi riikide kaitsekoostöö
üks mitmest kaitseklastrist Euroopas. Tiheda koostöö tulemusena jagatakse
omavahel õhuturbe võimet107, mis on suunatud enda kaitsmisele.
Vahekokkuvõttena võib öelda, et PESCO vastuvõtmisega on siiski loodud
mitu olulist eeldust sõjaliselt võimekamaks Euroopaks. Sõjalisi võimeid
ja struktuure luuakse NATO raamistikus. Arvestades juba tänapäeval
olemasolevate rahvusüleste institutsioonide teatavat mõju liikmesriikide
huvidele, võib tunduda, et strateegiline autonoomsus ei olegi pelgalt fantaasia: „võib-olla Euroopa armee ei ole hea termin [...] strateegiline autonoomia on võib-olla parem, kuigi ta on hägusam [...] aga ma arvan, et see
trend on selline“108. Kuigi kõikidel liikmesriikidel puudub piisav poliitiline
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tahe NATOt sõjaliselt tugevdada109, võib USA siiski soosida eurooplaste iseseisvamat suutlikkust: „Kaks protsenti pole otsene probleem, ameeriklaste
strateegia näeb ette, et nad tahavad olla võimelised võitma suure sõja koos
piirkondlike liitlastega, me pole Euroopas veel aru saanud et oleme piirkondlikud liitlased“110. Märkimisväärne on siiski tõdemus, et eelnevalt kirjeldatud
arengusuundi on võimalik teostada, kui toetuda kesksetele institutsioonidele.
Jälle saab kinnitust mõte, et kaitsepoliitika osaline rahvusülestumine võib
viia mineviku pärandi siiski sõjaliselt, majanduslikult ja poliitiliselt kõrgemale tasemele, mis teeks Euroopast USA-le võrdsema partneri. Aga nagu
eespool juba tehtud, võib siingi spekuleerida, et pärast „Euroopa NATO“
stsenaariumi teostumist jääb „Euroopa armee“ stsenaariumi elluviimine
ainult poliitiliste valikute taha. Ühed ja samad eurooplased ELis ja NATOs
saavad endale tekitada uue mugavustsooni ning öelda jõupositsioonilt, et
NATOt (vähemalt selles formaadis) ei ole enam vaja. Sellised julgeolekukeskkonda muutvad trendid võivad aga esile tuua teatavaid riske, mida käsitletakse järgmises alapeatükis.

3.2. Riskid
Intervjuude analüüsi käigus selgus mitu riski, mis seonduvad PESCO arenguga ja avalduvad paradoksaalsel kombel. Esmalt saab tõdeda, et riskid puudutavad selgelt „Bonsai“ ja „Kaitseklastrite“ stsenaariumi, kuna ainult nende
kontekstis on neil riskidel intervjueeritavate antud tähendus. Seda tähendust
iseloomustab selge loogika: NATO on peamine julgeoleku tagaja Euroopas
ning NATO jaoks mõeldud ressursside kasutamine muudel eesmärkidel
ei suurenda ei NATO ega seeläbi ka liikmesriikide kaitsevalmidust. Eelkõige tõendavad dubleerimist lahingugrupid: „Euroopa Liidu missioonid
on Somaalias, Malis [...] ja inimesi on kogu aeg puudu [...], aga käib suure
hooga lahingugrupi kokkupanek jälle, mida mitte kuskile ei saadeta“111.
Sõjaliste jõudude juhtimine ELi raames toob aga kaasa veelgi laiaulatuslikuma ressursside raiskamise: „[MPCC] juba võtaks tegelikult ära ressurssi
NATO-lt [...] kaasa arvatud planeerimisressursse [...] kas meil Euroopas
on tõesti vaja veel staape“112. Arvestama peab ka asjaolu, et olemasolevaid
struktuure on piiratud ressursside tõttu keeruline mehitada: „tegelikult ju
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mitte ainult ameeriklased oleks tagajalgel, vaid kui sa võtad niisuguse põhiida kaares NATO liikmetest, kes ütleb no-go, meil on NATOski kohad täitmata [...] ja kui meil on vaja siin veel ühte süsteemi hakata mehitama, siis
me lihtsalt ei jõua“113. Tagatipuks ei näinud eksperdid potentsiaali võimete
arendamises: „NATO-l on ju tegelikult olemas oma kaitseplaneerimise tegevused [...] seal ongi üks küsimärk PESCO puhul, et mida see juurde toob“114.
Siinkohal viidati NATO kaitseplaneerimisele.
Järgmisel tasandil, aga samas tähendussüsteemis võib tekkida julgeolekupoliitiline risk, juhul kui EL piirab USA sõjatehnika ostmist. Praeguse
valikuga loodavad riigid aga hoida koostööd USAga ja seeläbi kindlustada
enda julgeolekut. Kui Euroopa toodete eelistamine blokeeriks USA tooteid,
siis tekiks konﬂikt USA majandusega: „[kui] PESCO raames [...] lepitakse kokku, et ostame Euroopa asju [...], siis nad [s.t ameeriklased] näevad
seda otsese ohuna oma majandusele“115. Seega kujundaksid tööstuslikest
huvidest mõjutatud institutsioonid julgeolekupoliitilist riski: „Euroopas on
Ameerika relvade ostmine ka strateegiline valik“116. Veelgi enam, juba tänapäeval nähakse kaitsetööstuse kasumisoovi domineerimist: „kaitsetööstuses
mõeldakse välja [...] [kujundlikult öeldes] nööp, õmmeldakse ülikond talle
külge“117. See tähendab, et sõjatehnikat toodetakse ilma teadmata sõjalist
vajadust. Siinkohal saab väita, et sõjaliseks otstarbeks sobimatute võimete
arendamine ei suurenda liikmesriikide kaitsevõimet ning üheks riskikohaks
on ebaefektiivsete nišivõimete domineerimine. Sellisel moel avalduvad
riskid ka Eesti kaitsevõime tõhustamisel, milles institutsioonidel on oma roll.
EDA pakub liikmesriikidele platvormi ühishangete tegemiseks, kuid sellist
vahendamist toodi esile kui riski. Eesti kogemus näitab, et kui kasutada
EDAd tehnika soetamiseks, võivad töösturid tulu teenimise eesmärgil hindu
tõsta, sest nähakse ostjate suurt huvi, nii et see võib lõppkokkuvõttes ostjale
kallimaks osutuda118. Tagatipuks võib kaduda niigi piiratud ressurssidega
liikmesriikide paindlikkus soetada tehnikat. Paindlikkus on aga andnud
võimaluse rakendada säästlikkuse põhimõtet ehk hankida varem kasutatud
tehnikat, mille põhjal saab ka paremini hinnata elutsükli maksumust119.
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Viimaks leiti, et on ohtlik kasutada strateegilise autonoomia ja Euroopa
armee retoorikat. Ekspertide arvates oli see tühisõnaline, kuna eurooplased ei ole nende meelest hetkel võimelised niisuguseid auahneid eesmärke
saavutama: „Euroopa armee, seda kasutatakse loosungina, see tekitab
tarbetut lootust ja dubleerimist“120. Teisest küljest nenditi, et sarnane retoorika
võib isegi viia USA väljaastumiseni NATOst: „ameeriklased ei pruugi enam
mõista Euroopas sisse juurdunud jagatud suveräänsuse loogikat“121. Ometigi
saab laias plaanis öelda, et nimetatud riskid on seotud just praeguse PESCO
seisuga ehk „Bonsai“ ja „Kaitseklastrite“ stsenaariumiga, milles teatud
määral valitsevad mõistmatus ja sihitus. Siin avaldub riskidega seotud paradoks: neid on võimalik maandada, kui äsja riskidena mainitud aspekte arendada tugevamat koostööd eeldatavate stsenaariumite raames. Paradoksaalne
on siin asjaolu, et „Rahuoperatsioonid“, „Euroopa NATO“ ja „Euroopa
armee“ stsenaarium vajavad veel suuremat autonoomsust kui „Bonsai“ ja
„Kaitseklastrid“. Laiemas plaanis, nagu ka eksperdid välja pakkusid, on
riskide maandamise peamine eeltingimus hea omavaheline suhtlus. Koostöö
ELi ja NATO vahel võib hoida ära arusaamatusi ning USA ja Euroopa lõhestatust. Kui Euroopa-USA koostöö tingimus on täidetud, on stsenaariumite
mõttes esimene võimalus riskide maandamiseks see, kui sõjalisi komponente täiendataks tsiviil-militaarvõimetega. Neid arendataks liikmesriikide
ja kaitsetööstuse huvide põhjal. Sellist poliitikat saavad liikmesriigid kujundada koos välisteenistusega ning sellist arengut pidasid ka eksperdid kõige
tõenäolisemaks122.
Teisel juhul, nagu ka üks ekspert detailselt kirjeldas, kasutatakse olemasolevaid sõjalisi võimeid NATO juhtiva riigi ehk raamriigi kontseptsioonis
ning arendatakse uusi võimeid NATO kaitseplaneerimise käigus123. Üldjoontes tõhustataks sellega riikide kaitsevõimet NATOs ning sellisel juhul
kujundab vastavat poliitikat loodav kaitseministeerium. Sellist lähenemist
võiks taas iseloomustada kui ELi alltöövõttu NATO-le. Siinkohal ongi
huvitav tõdeda, et vaatamata sellele, et eksperdid ei hinnanud riikide poliitilist valmidust Euroopa kaitse tõhustamiseks124, mööndi siiski täiemahulise
kaitsevõime väljaarendamise vajadust pikemas perspektiivis („Euroopa
NATO“). Hoolimata senise transatlantilise koostöö tasakaalu eelistest on
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Euroopal pikemas perspektiivis paratamatult vaja rohkem panustada regionaalsesse ja globaalsesse julgeolekusse.
Eeltoodud riske saab vältida kahte moodi: neist loobudes või üritades neid
maandada. Esimene valik oleks jääda pidama praegusesse aega või isegi
liikuda tagasi ajaloolisse „Bonsai“ stsenaariumi keskkonda. See ei paista aga
enam võimalik olevat, samuti eeldab USA Euroopalt selgelt suuremat panustamist. See on ka vajalik lääneriikide kaalu säilitamiseks globaalselt. Nii
võibki öelda, et kõiki riske saab maandada kas NATO täiendamise („Rahuoperatsioonid“) või tugevdamise teel („Euroopa NATO“). Paradoks laheneb seeläbi, et me peame edasi liikuma, et ei tekiks julgeolekuvaakum. Kui
võtta endale suurem vastutus, tekivad paratamatult riskid. Selleks, et riske
maandada, peame tegema endale selgeks, kas me täiendame või tugevdame
NATOt. Kui arvestada praeguse hapra julgeolekukeskkonna ning paljasõnalise retoorika probleemiga, on pigem realistlik ja optimaalne panustada
rahuoperatsioonidesse ja täiendada NATOt. Sellegipoolest tõstatub küsimus,
mis jääb õhku: kas eurooplased on valmis ohverdama olemasolevaid ja tulevikus tekkivaid sõjalisi võimeid ning riigikaitsele suunatavaid majandusressursse kriisireguleerimise nimel?

3.3. Võimalused
Intervjuude analüüsi käigus selgitati välja ka erinevad liikmesriikide
kaitsevõimet toetavad võimalused, mis on tekkinud PESCO algatamisega.
Lahingugruppide süsteemi säilitamine on oluline seetõttu, et see võimaldab NATO partnereid standardiseerida: „Euroopa Liidu lahingugrupid
on tegelikult Ameerika Ühendriikide poolt väga positiivselt vaadatud [...]
see formaat võimaldas kümme aastat tagasi ja võimaldab tegelikult nüüdki
standardiseerida mitte-NATO riike“125. Sarnaselt lahingugruppidega on
PESCO-eelsel ajal loodud MPCC-l oma roll praeguste missioonide toetamisel: „[MPCC] tegi oma tööd väga hästi, ta mitte ei juhiks, aga teeks seda
koordinatsiooni Brüsselis“126. MPCC kasutegur väljendub ELi väljaõppemissioonide ülemate töö lihtsustamises, mis vabastab nad bürokraatlikust
vajadusest raporteerida vahetult poliitilisele tasandile ning keskenduda selle
asemel sõjaliste ülesannete täitmisele. Lisaks on PESCO kujul tekkinud platvorm uute koostöövõimaluste loomiseks: „need riigid, kes mingist asjast

125
126

E8 2019.
E6 2019.

142

PHILIPP AINSO

on huvitatud [...] saavad kokku, et koordineerida, informeerida liikmesriike
teineteise vajadusest ja kattuvatest plaanidest“127.
Majanduslikust vaatenurgast pälvis tähelepanu sõjaväelise liikuvuse
projekt, mis algatati ELi ja NATO ühisdeklaratsioonidega. Sõjaväeline
liikuvus võimaldab ükskõik millise lipu all oleval armeel takistusteta ja
kiirelt liikuda Euroopa territooriumil128. Paljude ekspertide positiivset
hinnangut sellele projektile illustreerib ELi majanduspoliitiliste tööriistade
näide tsiviil-militaarvaldkonnas: „EL saab pakkuda eeskätt raha ja kogu
tsiviil-know-how’d [...] Euroopa Liit tegeleb juba infra arendamisega“129.
Seega võib tekkida võimalus arendada tsiviilteenuseid ja -taristut sõjalisel eesmärgil. Eesti huvi on eelkõige sõjaline kaitse ning sõjaväelise
liikuvusega avanevad võimalused tõhustada laiapindset riigikaitset: „meil
on endal riigi sees väga palju tegemata tööd, küsimus ei ole mitte ainult
selles, et me saaksime tanki saata Portugalist Eestisse, vaid et see tank üldse
Eestis liikuda saaks“130. Seega võib järeldada, et tekib võimalus muuta
siseriiklikke regulatsioone sõjalise sihiga. Kuid sõjaline kaitse ei seisne
ainult liitlaste kohalejõudmises ja vastuvõtmises. Sõjalise rünnaku tagasilöömisel peaks Eesti olema võimeline ka liitlastega külg külje kõrval võitlema. Selleks on aga vaja tõhustada koostöövõimet: „[on vaja] sidevahendeid
[ja viisi] kuidas need omavahel rääkima hakkaksid [...] ja võib-olla loodaks
mingi standard“131. Sellises PESCOt toetavas positiivses kontekstis võib teha
kokkuvõtte: Eesti julgeolekupoliitika jaoks on ehk tulutoovaimad võimalused just koostöövõimelisus ja sõjaväeline liikuvus.
Jättes kõrvale sõjalise kaitse ning otsides laiemaid võimalusi, tõid
eksperdid esile kaitsetööstuse potentsiaali Eesti jaoks. Euroopa Komisjoni
kaitsetööstuse arendamise plaaniga püütakse luua ühtset turgu ning
vähendada killustatust132, mis pakub ekspertide arvates ühtsele turule sisenemise võimalusi ka väikeriikidele: „PESCO võimaldab iseenesest ka välisﬁrmadel [turgudele ligi pääseda] [...] tinglikult öeldes, kui lepitakse kokku,
et teeme mingeid asju ühtemoodi [...] siis on kergem müüa kõigile korraga
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mingit asja“133. Üldisemas julgeoleku kontekstis võib lisaks Euroopa nn
kaitse-eelarve tekkimisele134 olla just liitlassuhete tugevdamine ja mitmekesistamine135 Eesti jaoks PESCOga liitumisel kõige olulisem.
Vaatamata PESCOga tekkivatele arengusuundadele, riskidele ja võimalustele, on siiski tähtis hinnata Eesti vaatenurgast teisigi aspekte: „Eesti
ei ole kunagi tahtnud mingisugust Euroopa armeed, territoriaalkaitse ja
kollektiivkaitse seisukohast on meil NATO [...] me ei ole veel kõiki neid küsimusi läbi arutanud Eestis [...] võib-olla peaks istuma ja mängima läbi mingid stsenaariumid“136. Seetõttu võib jälle tõdeda, et ELi ja NATO liikmesus
on oluline: „Eesti huvides on täiesti selgelt sõjalis-poliitiliselt, [aga] ka
majanduslikult alati olnud olla kõikide Euroopa integratsiooniprotsesside
keskmes [...] mida rohkem me oleme läbi kasvanud Euroopa struktuuridega, seda keerulisem on meid sealt kunstlikult jõuga välja võtta“137. Seega,
nagu on kirjutatud Eesti julgeolekupoliitika alustes, lähtub meie julgeolek
liikmesusest NATOs ja ELis ning liitlassuhetest eelkõige Ameerika Ühendriikidega138.

3.4. Järeldused ja ettepanekud
Teoreetilise käsitluse ja tulemuste põhjal saab järeldada, et PESCO toob
kaasa mitu võimalust ja riski, mida on võimalik maandada sõjaliste võimete
ja teiste komponentide arendamisega. Sellisel juhul saaks PESCO NATOt
täiendada või tugevdada. Riskide maandamine nõuab siiski rahvusülesuse
suurendamist ELis. Samas ei peeta puhtal kujul rahvusülese iseloomuga
Euroopa armee tekkimist selles uurimuses ikkagi tõenäoliseks. Ei ole usutav,
et ELi liikmesriigid delegeeriksid kellelegi teisele kontrolli oma relvajõudude
üle. Võib üksnes väita, et peale „Euroopa NATO“ stsenaariumi realiseerimist
on „Euroopa armee“ ainult poliitilise valiku küsimus, sest sisuline autonoomia on sellisel juhul juba saavutatud. Vaatamata sellele, et mitu eksperti
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tunnetasid arengut Euroopa armee suunas, mööndi ometi, et poliitilisel
tasandil ei olda selleks valmis.
Nii teoreetilise käsitluse kui ka intervjuude analüüsimisel ei käsitletud selles uurimuses mitut PESCO komponenti puudutavat koostööprojekti eelkõige
nende uudsuse tõttu. Seega ei ole võimalik anda neile ammendavat hinnangut.
Nagu teoreetilisest osast selgus, võib lahingugruppidega seonduv PESCO
projekt CROC mängida olulist rolli. Intervjuude põhjal ei saa seda projekti aga
käsitleda selle uudsuse tõttu: „CROC projektis meil ei ole liikmeid [...] minu
teadmine [...] piirneb sellega, et ma tean, et ta eksisteerib projektina“139. Autor
teeb siinkohal ettepaneku selgitada välja selle projekti ja lahingugruppide
vaheline seos, mis võib kaudselt avaldada mõju Eesti julgeolekupoliitikale.
Koostöövormi EI2 kohta avaldati vastandlikke arvamusi. Nimelt viidati
koostöö puhul ekspeditsioonilise iseloomuga vägede ja kaitsele orienteeritud
jõudude loomisele. Siinkohal võib tuua paralleele „Euroopa armee“ stsenaariumiga just seetõttu, et EI2 on organisatsioonideväline algatus. Teisest
küljest seostub EI2 „Euroopa NATO“ stsenaariumiga, sest Andersson ja
teised viitavad organisatsioonidevälisele ekspeditsioonilise iseloomuga
koalitsioonile. EI2 motiive võib olla lihtsam mõista, kui lähtuda Prantsusmaa
juhtrollist. Nagu teoreetilisest peatükist selgus, on PESCO käima lükatud
just Saksamaa kõikehõlmavuse põhimõttel, mis võibki olla EI2 algatamise
põhjus. Suuremat huvi selle initsiatiivi vastu tekitab ka fakt, et Eesti osaleb
selles. Seega teeb autor ettepaneku selgitada välja selle algatuse ajendid ning
nende võimalik mõju PESCO-le.

4. Kokkuvõte
Artiklis käsitleti Euroopa Liidu ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat (ÜJKP)
mõjutanud sisemisi ja väliseid tegureid, asetades need transatlantilise julgeoleku ja USA-ELi suhete konteksti. Ajaloolise kujunemise peatükis selgitati
välja ELi arengut mõjutavad tegurid alalise struktureeritud koostöö (PESCO)
komponentidena. Seejärel analüüsiti PESCOt teoreetiliselt, et mõtestada selle
komponentide potentsiaali mõjutada ELi ÜJKPd ühes või teises suunas.
Tuginedes ELi ÜJKP tulevikustsenaariumitele (Andersson et al. 2016),
selgitati nende komponentide potentsiaali põhjal välja võimalikud üldisemad PESCO arengutrajektoorid. Esimesele uurimisküsimusele selle kohta,
millised sisemised ja välised tegurid võivad soodustada või takistada PESCO
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arengut ning kuidas need seda teevad, vastati intervjuude põhjal, mille abil
anti ülevaade vastavatest teguritest. Teisele uurimisküsimusele selle kohta,
milliseid võimalusi ja riske võivad PESCO arengutrajektoorid kaasa tuua
Eesti julgeolekupoliitikale, vastati vastavate riskide ja võimaluste analüüsi
alusel. Lõpuks seoti PESCOt takistavad ja soodustavad tegurid ning riskid
ja võimalused arengustsenaariumitega.
Uurimuse käigus mõtestati alles kujunemisjärgus oleva PESCO iseloomu ja potentsiaali vastuoluliste ootuste kontekstis. Ühelt poolt tuleneb
globaalsest keskkonnast vajadus tugeva kaitsevõimega ELi järele, kuid teiselt
poolt võib sellisel ELil olla destruktiivne mõju senisele transatlantilisele
julgeolekule. Artiklis uuriti, milliseid võimalusi ja riske võib PESCO tuua
kaasa Eesti julgeolekupoliitikale, ning seda tehti peamiselt transatlantiliste
suhete perspektiivi kaudu. Pärast PESCO komponentide kindlakstegemist
oli võimalik välja selgitada ELi potentsiaal viia PESCO kaudu ellu üldise
välis- ja julgeolekupoliitika strateegiaga seatud sihte ja poliitilisi eesmärke.
II maailmasõja järel välja kujunenud transatlantilistes suhetes said
NATO ja EL edasiseks arenguks impulsse mitmest sõjalisest konﬂiktist
ning riikide- ja institutsioonidevahelistest suhetest. Jugoslaavia, Iraagi ja
Liibüa sõda suunasid Euroopa ÜJKPd ekspeditsioonilises suunas, mida on
iseloomustanud valitsustevaheline toimimisloogika. Kaitsepoliitika raames
kujunesid seega välja ekspeditsiooniliste tunnustega, aga kaitsevajadusega
komponendid. Nendele komponentidele andis uue impulsi Ukraina konﬂikt,
mis viis ELi küll vaid vähesel määral rahvusülese iseloomuga, ent siiski
kaitsele orienteeritud koostöö tekkeni. Uurimuses eristatud PESCO komponendid aitasid selgitada uuendatud üldise välis- ja julgeolekupoliitika
strateegiaga poliitiliste eesmärkide ja sihtide saavutamise potentsiaali, mis
avaldub sõjalisel, majanduslikul ning poliitilisel tasandil. PESCO komponentidele annavad omakorda tõukeid rahvusülesed ja valitsustevahelised
tunnusjooned, mille mõju on näha viies arengustsenaariumis. Nende põhjal
tõlgendati ELi võimalikku positsiooni transatlantilistes suhetes. Nii sai
kaitsele orienteeritud koostöö kaudu näha arengustsenaariumite pinnalt
tekkivaid riske ja võimalusi. Need omakorda selgitasid PESCO tähendust
Eesti julgeolekupoliitikale.
Esmalt tehti kindlaks PESCO kesksed teemad ehk arutluse komponendid,
milleks olid lahingugrupid, sõjaline staap, võimearendus ehk kaitseplaneerimine, sõjalised võimed (strateegilised võimaldajad, sidevahendid ja
-standardid, kübervõimed, hübriidse sõjapidamise võimed ja sõjaväeline
liikuvus), kaitsetööstus ning liikmesriikide huvid. Teiseks selgitati välja
eristatud komponentide potentsiaali rakendumist iseloomustav rahvusüleste
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institutsioonide osakaal. Seejärel projitseeriti PESCO komponendid Euroopa
sõjalist võimet ja transatlantilisi suhteid kirjeldavatele arengutrajektooridele,
et hinnata rahvusüleste institutsioonide osakaalu, võrreldes valitsustevahelise toimimisloogikaga. Selgus, et kui eurooplased panustavad iseseisvatesse rahuoperatsioonidesse, on rahvusülesed ja valitsustevahelised omadused pigem tasakaalus. Kui nad panustavad NATO kollektiivkaitsesse ja
autonoomsesse armeesse, domineerib pigem rahvusülesus, kui aga ekspeditsioonivägede sõjalistesse operatsioonidesse, on ülekaalus valitsustevahelisus,
aga seda siiski rahvusülese Euroopa Komisjoni kaasabil.
Vastuseks esimesele uurimisküsimusele tehti kindlaks, et rahuoperatsioonidesse panustamise arengut takistavateks teguriteks on aluslepingute
piirangud ja põhiliseks soodustavaks teguriks kaitsetöösturite huvide domineerimine. NATO kollektiivkaitsesse ja autonoomsesse armeesse panustamisel on põhilisteks soodustavateks teguriteks ELi ja NATO koostöö ning
Euroopa kaitseministeeriumi loomine. Autori põhiline ettepanek selles
kontekstis on leida rohkem ELi ja NATO koostööle suunavaid võimalusi.
Vastusena teisele uurimisküsimusele leiti, et strateegilisse autonoomiasse
panustamisega seotud põhiriskid seisnevad NATO ressursside raiskamises,
USA toodete piiramisest tulenevas julgeolekupoliitilises ohus, ebaefektiivsete nišivõimete domineerimises ja liitlassuhete halvenemist põhjustavas
retoorikas. Võimalused tekivad aga NATO partnerite standardiseerimises,
kaugete riikidega koostöövõimaluste otsimises, tsiviilteenuste ja -objektide
arendamises sõjalise kaitse eesmärgil, NATO täiendamises ning Eesti liitlassuhete tugevdamises ja mitmekesistamises.
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MEREDESSANT KUI TÕENÄOLINE OHT EESTILE
Grigori Gavrilov

ÜLEVAADE. Eesti geograafiline asukoht ja puudujäägid meresõjapidamise valdkonnas tähendavad vajadust arvestada kaitse planeerimisel võimalusega, et vastane
ründab mitte ainult maismaa kaudu, vaid ka merelt. Planeerimise lihtsustamiseks
tuleb esialgu kindlaks teha, mis piirkonnad Eesti rannikul on dessandiohtlikud ehk
kuhu on vastasel võimalik teha dessant – nii sõjalistel kui ka tehnilistel kaalutlustel.
Selleks tasub tutvuda tõenäolise vastase tegevuseeskirjadega, aga ka sõjatehnika
tehniliste omadustega. Ajakohase info puudumisel on siiski võimalik lähtuda
Nõukogude Liidu allikatest, sest meredessantoperatsioonid on võrreldes teiste
sõjaliste operatsioonidega vähe muutunud. Meredessant on ühendoperatsioon, mille
toimimispõhimõtete mõistmisest on Eesti kaitseväel kasu nii lahinguruumi luureettevalmistusel taktikatasandil kui ka üldiselt meresõjapidamise tähtsuse mõistmisel
strateegiatasandil.
Võtmesõnad: meredessant, meredessantrünne, meresõjapidamine, jõukuvamine,
maastikuanalüüs, vastaseõpe
Keywords: amphibious warfare, amphibious assault, maritime warfare, power projection, terrain analysis, opposing force studies

1. Sissejuhatus
Meie riigi asukohal on määrav roll julgeolekupoliitika kujundamisel. Eesti
Vabariik asub Läänemere keskosa idakaldal, läänest ja idast ümbritseb maismaad meri. Eesti merepiiri pikkus on 767 km ning saarte ja maismaa kaldajoone kogupikkus ületab 3700 km1, seejuures on Eesti mandriosa rannajoon
ainult 1242 km pikk 2. Läänemere naabruses asuvatest riikidest on enamik
NATO liitlased või julgeolekupartnerid (Euroopa Liidu lepingu artikkel 42)
ning ei ohusta Eesti julgeolekut. Eesti lähinaabruses kuulub Kollektiivse

1

Siseturvalisuse arengukava 2015‒2020. 2015. ‒ Siseministeerium, lk 109.
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/siseturvalisuse_
arengukava_2015-2020_kodulehele.pdf (27.09.2019).
2
Arold, I. 2005. Eesti maastikud. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 174.
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 12, 2019, pp. 151–167.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/

152

GRIGORI GAVRILOV

Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (KJLO) veel kaks riiki: Venemaa Föderatsioon ja Valgevene.
Eesti sisekorra ja julgeoleku eest vastutavad asutused on tunnistanud
Venemaa Föderatsiooni ametlikult suurimaks Eesti põhiseadusliku korra
ohustajaks, eriti pärast 2013.–2014. aasta sündmusi Ukrainas. Julgeolekuohtudeks nimetati muu hulgas seda, et Putini režiim peab NATO-t julgeolekuohuks ja demokraatiat oma imperialistlikke püüdlusi takistavaks teguriks3,
ning seda, et Venemaa Föderatsiooni julgeolekupoliitika on vastandumine
Läänele4. Ka Välisluureamet kinnitab, et ainus oht Eesti ja teiste Läänemere-äärsete riikide eksistentsile ja suveräänsusele lähtub Venemaalt, samas
otsese sõjalise ründe oht NATO liikmesriikidele on praegu väike5. Kuna
Venemaa Föderatsioon on KJLO suurim sõjaline jõud ja ka vaikimisi selle
liidu kõrgeima strateegia eestvedaja, tuleb lähtuda seisukohast, et ka teised
selle organisatsiooni liikmed kujutavad Eestile ohtu. Kui mitte otseselt, siis
vähemalt kaudselt, nt paigutades oma territooriumile alaliselt või ajutiselt
õppuste jaoks Venemaa Föderatsiooni kaitsejõudude üksusi. Eriti käib see
Valgevene kohta. Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene üksused harjutavad
ühendväeliikide koosseisus üsna aktiivselt nii kaitse- kui ka ründelahingute
pidamist. Näiteks võib tuua sõjaväeõppuse „Štšit Sojuza“ („Liidu kilp“), mis
toimub iga kahe aasta tagant (k.a 2019)6, või ulatuslikumate ühendatud strateegiliste väejuhatuste õppuste sarja, millest viimati toimus Valgevene territooriumil „Zapad“ („Lääs“) 2017. aastal7.
Kolme Balti riigi geopoliitiline asukoht on võrreldes ülejäänud NATO
riikidega ebasoodne kahel põhjusel. Esmalt, Venemaa Föderatsiooni Lääne
Ühendatud Strateegilise Väejuhatuse üksustel on relvasüsteemid, mis suudavad tabada sihtmärke kogu Balti riikide territooriumil, õhus ja merel teiselt

3

Aastaraamat 2014. 2015. – Kaitsepolitseiamet. Tallinn: Iloprint, lk 5.
https://www.kapo.ee/sites/default/files/public/content_page/aastaraamat-2014.pdf
(27.09.2019).
4
Aastaraamat 2016. 2017. – Kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakond.
Tallinn: Vaba Maa, lk 9.
5
Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2018. – Välisluureamet, lk 18.
https://www.valisluureamet.ee/pdf/raport-2018-EST-web.pdf (27.09.2019).
6
Щит Союза – 2019. – Министерство обороны Республики Беларусь.
https://exercise.mil.by/about/ (15.09.2019).
7
Учения „Запад-2017“: официально о целях и сценарии. 2017. – Deutsche Welle,
8. September.
https://www.dw.com/ru/учения-запад-2017-официально-о-целях-и-сценарии/a-40405293
(15.09.2019).
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poolt riigipiiri8. Teisalt, Balti riike, kellel on ligi 1400 km maismaapiiri KJLO
riikidega, ühendab ülejäänud Euroopa mandriosas asuvate NATO liitlastega
pelgalt 65 kilomeetri laiune Suwałki koridor, mida läbib ainult üks raudtee ja kaks maanteed. Selle kitsuse hõivamine või tõkestamine lõikaks ära
maismaaühenduse alliansi ja Balti riikide vahel ning teeks siin paiknevate
üksuste varustamise nende riiklikust kuuluvusest sõltumata äärmiselt keeruliseks.9 Merekommunikatsioonide katkestamine, mis on samuti võimalik,
muudaks olukorra veel keerulisemaks ja see ei puudutaks ainuüksi sõjalist
varustamist. Näiteks 2014. aastal oli üle poole Eesti strateegilisest 90-päevasest vedelkütusevarust hoiustatud mere taga10.
Kui Venemaa Föderatsioon kasutab Läänemere kohale loodud A2/AD
strateegiat (A2/AD – juurdepääsu ja tegevuse takistamine)11, et hoida ära
NATO liitlastel piirkonda sisenemine, siis suudab Balti laevastik kiiresti
saavutada selles piirkonnas mereala valdamise, mis on meredessandi eeltingimus. Meredessant on manööversõja väljendus. Selle sooritamiseks kasutatakse hästi treenitud sõjalist jõudu, mida koondatakse vastase kaitse nõrga
koha vastu, ning rünnaku sihtmärk on vastase raskuskese, mille najal võib
püsida kogu rünnatava vastaspoole vastupanuvõime12. Meredessandi tõrjumiseks vajalikke vahendeid13 Eesti kaitseväel praegu ei ole.
Edukas meredessant võib anda kiiresti otsustavaid tulemusi. See sobib
hästi Venemaa Föderatsiooni tegevusmustriga Georgia ja Ukraina konﬂiktis14
ning soodustab fait accompli tekkimist15. Kuigi Venemaa Föderatsioonil ei
ole tänapäevast mastaapseteks ekspeditsioonioperatsioonideks (ingl

8

Dalsjö, R.; Berglund, C.; Jonsson, M. 2019. Bursting the Bubble. Russian A2/AD in
the Baltic Sea Region: Capabilities, Countermeasures, and Implications. Stockholm: Swedish
Defence Research Agency, pp. 25–44.
9
Clark, W.; Luik, J.; Ramms, E.; Shirreff, R. 2016. Closing NATO’s Baltic Gap. Tallinn:
International Centre for Defence and Security, p. 12. [Clark et al. 2016]
10
Energiamajanduse arengukava aastani 2030. 2017. – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, lk 67.
https://www.mkm.ee/sites/default/files/enmak_2030.pdf (27.09.2019).
11
Clark et al. 2016, p. 12.
12
Vego, M. 2009. Operational Warfare at Sea: Theory and Practice. London and New York:
Routledge, pp. 147–149. [Vego 2009]
13
Ibid., p. 57.
14
Auten, M. 2018. Evaluating Russian Strategy in Its Near Abroad: A Comparison of the
Conflicts in Georgia and Ukraine. – Marine Corps University Journal, Vol. 9, No. 2. Quantico:
Marine Corps University Press, p. 88.
https://doi.org/10.21140/mcuj.2018090205 (22.11.2019).
15
Clark et al. 2016, p. 6.
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expeditionary operations) vajalikku dessantvõimet, on see piisav
taktikatasandi manöövriteks lähipiirkonnas. Eduka dessandi suur sõjaline
väärtus ja Venemaa Föderatsiooni kõrgemale juhtkonnale omane inimkaotustest mittehoolimine muudavad sellised meredessandid tõenäoliseks16.
Venemaa Föderatsiooni lahingumäärustik kirjeldab meredessantrünnet
koguni kui ühendoperatsiooni kaitstud ranna vallutamiseks „vastase vastasseisust hoolimata“17. Kokkuvõetult võib öelda, et Venemaa Föderatsiooni
dessandioht Eestile on tõsine ning vajab põhjalikumat analüüsi, mis arvestaks Eesti ranniku maastikuolusid ning ka tõenäolise vastase võimet ja
tegevuseeskirju.

2. Meresõjapidamine: teoreetilised alused
Relvakonﬂikti ajal võitlevad vastased merel operatsioonitasandil peamiselt
selleks, et saavutada mereala valdamine (ingl sea control). Mereala
valdamine tähendab, et merelist keskkonda nii õhus, merepinnal kui ka vee
all (tänapäeval üha enam ka elektromagnetilises spektris ja küberruumis)
saab kasutada ära kõrgema eesmärgi nimel. Kogu tegevus, mille eesmärk
on hoida ära vastasel mereala valdamise saavutamine, tähendab mereala
valdamise takistamist (ingl sea denial). Oluline on märkida, et valdamine ja
takistamine ei ole vastandid. Kui üks pool takistas edukalt mereala valdamise
saavutamist, ei tähenda see veel, et mereala on tema valduses ja vastupidi.18
Meresõjateoorias tuleb eristada kahte terminit: kitsas meri (ingl ᾿narrow
sea᾿) ja rannikuveed (ingl ᾿littoral waters᾿)19. Termin kitsas meri kirjeldab
veekogu, mille puhul kaugus maismaast ükskõik millisesse merepinnal asuvasse punkti on väike (nt Jaapani meri). Rannikuveed on aga mereala kalda
lähedal. Rannikuveed on ka ookeanides ja maismaaga osaliselt piirnematutel
meredel (nt Jaapani idarannik). Ingliskeelne termin littoral tähistab rannikuala. See ulatub mõlemale poole rannajoont nii kaugele, kust on võimalik

16

Black, J. 2018. Combined Operations: A Global History of Amphibious and Airborne
Warfare. Rowman & Littlefield Publishers, p. 218. [Black 2018]
17
Vene Föderatsiooni maavägede lahingumäärustik. I osa: diviis, brigaad, polk. 2001.
Tallinn: Kaitsejõudude Peastaap, lk 149. [Vene Föderatsiooni maavägede lahingumäärustik
2001]
18
Laanemets, O.; Laanetu, L. 2014. Meresõda. Tartu: KVÜÕA väljaõppevahendite keskus,
lk 27–30. [Laanemets, Laanetu 2014]
19
Vego, M. N. 2003. Naval Strategy and Operations in Narrow Seas. Second revised and
expanded edition. London: Frank Cass Publishers, p. 7. [Vego 2003]
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jõukuvamine merelt maismaale ja vastupidi.20 Tänapäeva merevägede seisukohast võib see vahemaa ületada 1000 km. Läänemeri on ühtaegu rannikumeri21 ja kitsas meri22 ning Balti riigid asuvad rannikualal.
Eelkirjeldatu põhjal saab välja tuua meresõjapidamise järgmised omadused ja piirangud.
1. Sõjapidamiskeskkond on keeruline ja mitmekesine. See muutub kiiresti
ja pidevalt ning teeb otsustusprotsessi keeruliseks.
2. Mereala valdamise saavutamise takistamise vahendid ei piirdu ainult
mereväe relvasüsteemidega. Ka maa peal paiknevatel õhuvahenditel ja
raketisüsteemidel on suur tähtsus.23
3. Igasugune operatsioon Läänemere piirkonnas on ühendoperatsioon. Kitsa
mere rannikualas on väeliikide koostöö paratamatu.24
4. Kõik mereoperatsioonid teenivad lõppkokkuvõttes maismaa sõjapidamise
huve, eriti selgelt avaldub see kitsastel meredel25.
5. Maaväe toetus merelt jõukuvamisel (sh dessantoperatsioonid) on kitsal
merel tegutseva mereväe üks põhiülesandeid26. Läänemere piirkonnas on
tehtud arvukalt dessante ning need mõjutasid sõja kulgu olulisel määral27.
Selles artiklis ei vaadelda lähemalt meresõjapidamise põhivaldkondi ehk
allveelaeva-, pealvee- ja õhutõrjet kui mereala valdamise saavutamise meetmeid, vaid merelt jõukuvamise operatsioone (mereala valdamise ärakasutamine). Need omakorda jagunevad maasihtmärkide ründamiseks (ingl strike
warfare) ja meredessandiks (ingl amphibious warfare)28.
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[Vego 2015]
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3. Venemaa Föderatsiooni mereväe olemus ja võimed
Üks esimesi nüüdisaegseid meremõtlejaid Alfred Thayer Mahan kirjutas,
et riigid jagunevad kahte leeri: merelised ja kontinentaalsed. Esimesed on
teadvustanud merevõimu tähtsust ja selle mitmekülgne arendamine on riigi
strateegia üks põhiülesandeid. Neid riike kirjeldades pidas Mahan silmas
ennekõike Suurbritanniat. Vene riik seevastu on kontinentaalse riigi musternäide – selle peamised ohud, huvid ja jõukuse allikad asuvad samal mandril,
enamasti lähinaabruses29. Selliste riikide merevõim (k.a merevägi kui selle
alaosa) ei ole sageli järjepidev ning sõltub ennekõike väliste maismaaohtude
teravusest ja valitseja äranägemisest30. Venemaa merevõimu haripunktideks
võib pidada kolme perioodi: Peeter Suure ajastut, admiral Gorškovi mereväge külma sõja teisel poolel ja mingil määral ka viimast aastakümmet31.
Nende eripärade tõttu tekkis Venemaal omapärane, läänemaailma
juhtivatest mereriikidest erinev arusaam merevõimust, mereväe olemusest
ja selle tähtsusest riigi sõjalises strateegias. Mereväele jäeti maaväe kõrval
teisejärguline, toetav roll32. Nõukogude ajastul – nii maailmasõdade vahel33
kui ka külma sõja ajal34 – pöörati suurt tähelepanu sellele, et merevägi
toetaks maaväge maismaa sõjatandri tiibadel. Teise maailmasõja ajal tegi
Nõukogude Liidu sõjavägi hulgaliselt maabumisi vastase tagalas, üldjuhul
ületades väikese vahemaa ja tihti minimaalse ettevalmistusega, eesmärgiks
toetada maismaarünnakuid. Üldiselt võib öelda, et Teise maailmasõja aegsed
Nõukogude Liidu mereväe dessantoperatsioonid olid nende kõige edukam
ja tulemuslikum35, mõne autori hinnangul lausa ainus36 edukas tegevusviis.
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Teise maailmasõja järel viitas nii mõnigi sõjateoreetik mõlemal pool
Atlandi ookeani sellele, et tuumarelvade ajastul ei ole meredessantoperatsioonid enam mõeldavad37. Nõukogude Liidus päädis see sellega,
et arvukad merejalaväeüksused saadeti laiali ning mereväe põhirolliks
määrati allveelaevadelt lastavate tuumarakettidega vastulöögi andmine38.
Siiski saadi kiiresti aru, et selline veendumus oli ekslik – globaalset tuumasõda ei tulnud ja külma sõja aegses maailmas leidus pidevalt rakendust
konventsionaalsetele jõududele, sh meredessantväele. Kõige märkimisväärsemalt juhtus see Koreas (1950), aga ka nt Egiptuses (1956), Liibanonis
(1958 ja 1982), Vietnamis (1964–1975), Küprosel (1974), Paraceli saartel
(1974), Falklandi saartel (1982) ja Grenadal (1983). Peagi hakkas Nõukogude
Liit taas arendama merelt jõukuvamise võimet. 1973. aasta Iisraeli-Araabia
sõja ajal viibis Vahemerel alalise viienda eskaadri koosseisus merejalaväeüksus39, osaledes mõne allika andmetel koguni kokkupõrgetes Iisraeli jõududega 1967. aasta Kuuepäevase sõja ajal Suessi kanali piirkonnas40. Nõukogude Liidu merevägi arendas dessantvõimet üsna eesrindlikult: ehitati
suuri dessantlaevu, nt Polnochny-, Alligator-, Ropucha- ja Ivan Rogov-klass.
Ühtlasi võeti kasutusele ainulaadsed ujuvtankid PT-76 ning esimesena traditsiooniliselt mereliste jõudude, nagu Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia
ees ka maabumishõljukid41. 1970. aastate lõpus, kui Nõukogude Liidu mereväe kõrgeim juhatus pööras taas tähelepanu ülemaailmse tegutsemisvõimega
ookeanimereväele, ehitati esimesed Nõukogude Liidu lennukikandjad (Kievklass ja Admiral Kuznetsov-klass), mille ründelennukite ülesanne oli toetada
ühtlasi maabumisüksusi õhust. Plaanis oli ehitada ka mitme ameerikaliku
koolkonna dessantründelaevu (Kherson-klass)42, kuid Nõukogude Liidu
lagunemise tõttu jäi see tegemata. Nõukogude Liidu kaubalaevastik oli tollal
üks maailma suurimatest. Arvestades Nõukogude Liidu poliitilist süsteemi
(kaubalaevastikku juhtis eraldi ministeerium), oli see mereväe huvidele
märksa lihtsamini allutatav kui turumajandusega riikides. Sõjavarustuse
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1945–1991. Annapolis: Naval Institute Press, p. 32. [Alexander, Bartlett 1995]
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transport kaubalaevadel (ingl ships taken up from trade; STUFT) oli ja on
praegugi levinud tegevus43.
Kahekümne esimese sajandi alguses asus uus Venemaa juhtkond mereväge taas üles ehitama44. 2000. aastate esimesel poolel rääkis Vene mereväe
ülem admiral Kurojedov veel rannikulähedasest kaitsest ja seda toetavatest
laevadest, kuid tema järglane admiral Massorin kuulutas, et Venemaa vajab
suurte pealveelaevadega avaookeani mereväge45. Peale lennuki kandjate
ja hävitajate pidi Venemaa merelt jõukuvamise tuumiku moodustama
plaani järgi mitu nüüdisaegset dessantründelaeva. Prantsusmaa tootjaga
DCNS/STX lepiti kokku kahe Mistral-klassi laeva ostmises ja veel kaks
samasugust kavatseti ehitada Venemaal prantsuse spetsialistide abiga.46
Kuigi tehing jäi ära, on Venemaal endiselt arvestatav meredessantvõime47
ning ta arendab seda edasi kodumaise tööstuse jõul, ennekõike järgmiste Ivan
Gren-klassi dessantlaevadega48. Igas Venemaa Föderatsiooni laevastikus on
merejalaväeüksus (enamasti brigaad) ning praeguste laevade koosseisu põhjal
võib väita, et iga laevastik on võimeline maandama vähemalt tugevdatud
pataljoni suurust üksust. Viimasel ajal on Venemaa Föderatsiooni merevägi
olnud üsna aktiivne sõjaoperatsioonidel. Näiteks nn Priština rännaku ajal
(1999)49, sõjas Georgia vastu (2008)50 ja ka Süüria konﬂiktis (alates 2011)
on laevastikku aktiivselt kasutatud ennekõike jõukuvamiseks – nii maasihtmärkide ründamiseks51 kui ka lahingutehnika ja -varustuse meretranspordiks.
Ukraina-Vene konﬂiktis kaasati merevägi sadamate lähiblokaadiks ja
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merejalaväeüksused tähtsamate objektide hõivamiseks Krimmi annekteerimisel52.
Venemaa Föderatsiooni Lääne ühendatud strateegilisse väejuhatusse
kuulub Balti laevastik, mille tähtsamad baasid asuvad Peterburis ja
Baltiiskis. Viimase asukoht Läänemere keskosas suurendab seal paiknevate üksuste tegevusvabadust. Eesti mereväe spetsialistid toovad selle esile
kui ohtliku aspekti julgeolekus võrreldes sajanditaguse olukorraga53. Kuigi
Venemaa Föderatsiooni merevägi on viimasel ajal läbi elanud nii tõuse kui
mõõnasid54, on Balti laevastik Läänemerel endiselt arvestatav jõud. Balti
riikide kaitsejõududel puuduvad vahendid, et mõjutada kuidagi selle tegevust merel. Venemaa Föderatsiooni Balti laevastiku pealveelaevadest veerand on dessantlaevad (sh kaks ainsat Venemaa teenistuses olevat Pomornikklassi hõljukit) ja piiratud mereületusvõimega dessantalused, mis suudavad
üheskoos ühe korraga kohale toimetada kuni kaks pataljoni. Põhjalaevastikus, Vaikse ookeani ja Musta mere laevastikus on veel 17 iseseisva mereületamisvõimega suurt dessantlaeva, mida võib vajaduse korral koondada
Läänemerre. Põhjalaevastiku dessantlaevad, mis suudavad kanda pardal veel
kahte pataljoni, jõuaksid Koola poolsaare baasidest Läänemerre isegi ökonoomse käiguga (kiirus 12 sõlme55) vähem kui kümne päevaga.

4. Venemaa Föderatsiooni dessant
Tänapäeva Venemaa Föderatsiooni kaitseväes on võrreldes nõukogude ajaga
ümberrelvastumise ja reformide tõttu nii mõndagi muutunud. Siiski ei ole
Venemaa Föderatsiooni meredessantoperatsioonide tegemise viisis olnud
viimastel aastakümnetel suuri muudatusi: merejalavägi kasutab endiselt
nõukogudeaegset tehnikat või selle moderniseeritud variante. Kõik laevad,
välja arvatud mõned dessantaluste klassid, on Nõukogude Liidu pärand. Isegi
uus Ivan Gren-klass on nõukogudeaegse Alligator-klassi põhjalik uuendus –
need on taktikalises mõttes sama tüüpi alused56. Kuna meredessandi tegemine sõltub dessantjõudude mere ja kalda vahel liikumise viisist, mis
52
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omakorda sõltub suuresti laevade ja soomukite tehnilistest omadustest,
annab see aluse väita, et tänapäeva Venemaa Föderatsiooni hüpoteetiline
meredessantoperatsioon sarnaneb paljuski nõukogude ajal koostatud materjalides kirjeldatud operatsioonidega.
Nõukogude Liidu allikatele toetudes on meredessantoperatsioon ühendrelvaliikide pealetungitegevus eesmärgiga maabuda vastase kaitstud rannal57.
Üksuse suurusest ja püstitatud eesmärgist lähtudes eristatakse strateegilisi,
operatsioonitasandi, taktikalisi, luure- ja pettedessante. Pataljoni- või
brigaadisuurust dessanti nimetatakse taktikaliseks. Sellise dessandi eesmärk
võib olla:
1) rünnak vastase kaitsesügavusse;
2) vastase mereväe baseerumiskohtade vallutamine;
3) sadamate, rannikuäärsete lennuväljade ja muude tähtsate objektide vallutamine.58
Dessantoperatsiooni tegeva üksuse maksimumsuurus ei ole määratud, kuid
selle määrab dessantlaevade ja -aluste arv. Jõud jõuavad randa lainetena,
mida erialakirjanduses nimetatakse ka ešelonideks59. Venemaa Föderatsiooni
merejalaväe ülesanded merelt dessantoperatsiooni tegemisel on üsna rangelt
piiratud. Need on järgmised:
1) tegutseda koostöös maaväeüksustega tehtavates dessantides eelsalgana,
mille põhiülesanne on vallutada sillapead, et põhijõud saaksid maabuda;
2) teha mere- ja õhudessante iseseisvalt mereväe huvides;
3) teha koostöös maaväeüksustega dessanditõrjeoperatsioone;
4) kaitsta rannikul asuvaid tähtsaid objekte (nii ehitised kui ka alad)60.
Loetelu esimene ülesanne on tähtsaim, kuna üldjuhul ei soorita merejalaväeüksused dessante iseseisvalt ega osale pikalt kurnavates lahingutes –
dessandi põhijõud on maaväe motolaskurüksused61. Pärast sillapea vallutamist
57
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ja põhijõudude läbilaskmist merejalaväeüksused taanduvad, et taastada
lahinguvalmidus62. Eelsalga suurus võib olla tugevdatud pataljonist63
brigaadini64. Sillapea (vn плацдарм) määratlus on „ala mererannikul, mida
kasutatakse dessandi põhijõudude maabumiseks ja edendamiseks“65. Sillapeade vallutamiseks võidakse samal ajal merejalaväeüksustega kaasata
lahingusse õhudessantväeüksusi (kopteri- või langevarjudessant). Õhudessandi võivad teha ka merejalaväe oma ründedessantüksused, sest iga
Vene merejalaväebrigaadi koosseisu kuulub ründedessantpataljon66. Merejalaväeüksused võivad vallutada ka mitu eraldatud sillapead korraga. Sellisel
juhul peavad põhiväed (esimene ešelon ja järgnevad) esimesel võimalusel
ühendama merejalaväelaste vallutatud platsdarmid. Seejuures kavatsetakse
dessantlaevu kasutada ainult eelsalga ja esimese ešeloni jõudude maabumiseks.67 Ülejäänud jõud võivad maabuda ka transpordilaevadelt (sh tsiviilkaubalaevad), mille tarbeks tuleb rajada maabumisbaas. Selleks võib saada
ka vallutatud sadam, sest selle logistiline infrastruktuur toetab lahinguteenindusülesannete täitmisel.68 Seega on Venemaa Föderatsioonil nii tehnilisi vahendeid kui ka komplekteeritud üksusi, et ainuüksi eelsalga ja esimese
ešelonina maandada brigaadisuurune üksus (platsdarmi ja/või kaldabaasi
vallutamiseks), mida on võimalik hiljem vajadust mööda tugevdada.
Dessant saab maabuda mitmel viisil, kuid Vene merejalaväes kasutatakse kõige tihedamini dessantlaevade eriotstarbelist seadet – vöörilüüsi
koos rambiga –, et lasta soomukid otse randa või rannalähedasse vette69.
Teise maailmasõja ajal laialdaselt levinud tankide maabumiseks loodud
laevatüüp70 – NATO määratluse järgi LST ehk landing ship, tank, venekeelses terminoloogias tuntud kui BDK ehk большой десантный корабль
(suur dessantlaev) – moodustab Venemaa Föderatsiooni maabumislaevade
tuumiku. Kuigi BDK-de kasutamisel on oluline, kui järsult läheb meri sügavaks ranna lähedal, korvab piirangut see, et enamik Venemaa Föderatsiooni
soomukitest on amﬁibsed. Venemaa dessantoperatsioonides tuleb BDK-del
62
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sõita kaldale võimalikult lähedale. Laeva komandör võib juhtida laeva selle
sügavuseni, kus laeva põhi puudutab merepõhja ja laev jääb kinni. Seejärel
liiguvad amﬁibsoomukid vette ning sealt iseseisvalt randa. Nii teevad ka
mitteujuvad soomukid, kui vee sügavus ja merepõhja iseloom võimaldab.71
Soomukite raskusest ja ballastveest vabanenud dessantlaevad vähendavad
süvist ja eemalduvad rannast, tõmmates ennast vajaduse korral vabaks
ahtriankrute abil.
Eespool kirjeldatud kaldale lähenemise viis eeldab sobivat merepõhja.
Sõidukite liikuvuse tagamiseks ei või põhi olla liiga pehme, nt mudane või
savine. Teisalt kahjustaks liiga kõva merepõhi, mis koosneb nt kõvast kivimist, kivirusust või korallidest, laeva keret. Vrakkide ja veealuste kivide
puudumine on samuti maabumisel oluline. Merepõhja iseloomu seost tehnika
maabumisega kirjeldab tsitaat Nõukogude mereväe sõnastikust: „munakividest, veerisest, kruusast ja liivast /…/ rannad on tavapäraselt mugavad
dessantide maabumiseks“72.
Dessantlaevadest väiksemad alused on dessantalused. Kuigi nende kandevõime on väiksem, saavad need tänu väikesele süvisele liikuda rannale lähemale ja viia tehnika randa. Hõljukitel puudub süvis73. Vahemaa, mida amﬁibsoomukid on võimelised iseseisvalt ületama, sõltub ennekõike mereoludest
ja soomukite liikumiskiirusest vees. Artikli autoril ei õnnestunud siiski
leida usaldusväärset infot selle kohta, kui suurt vahemaad peab Nõukogude
Liidu või Venemaa Föderatsiooni doktriin avamerel amﬁibsoomukitele ületatavaks. Ühelt poolt mainivad nii Nõukogude Liidu74 kui ka tänapäeva
Venemaa Föderatsiooni allikad75 väikese ulatusega dessantide sooritamist
ilma dessantaluste toetuseta. Amﬁibsoomukite üksus liigub merel kalda
ühest punktist teise omal jõul, mis justkui viitab sellele, et amﬁibselt ületatav
vahemaa on pigem suur kui väike. Teiselt poolt tuuakse mitmes allikas välja,
et dessandi edu eeldus on üllatusefekt ja maabumiskiirus (maabunud üksuste
arvu ja selleks kulunud aja pöördvõrdeline seos)76. See räägib selle kasuks, et
amﬁibselt ületatav vahemaa peaks olema võimalikult väike. Autori arvamus
on, et viimane kaalutlus on tähtsam.
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5. Meredessant: olulised järeldused
Analüüsides meredessandi võimalikkust, tuleb uurida nii merelt lähenemist
kui ka maismaal asuvat tegevusala. Artiklis eespool kirjeldatud põhjustel
eeldatakse, et kui mereala valdamine on dessantoperatsiooni tegeva mereväe
käes, siis saavad merelt lähenemist segada ainult hüdrograaﬁlised tingimused.
Läänemeres puuduvad tugevad hoovused või looded, seega võib laevaliiklust
takistada üksnes vee sügavus ja merepõhja iseloom. Autori kaitstud uurimistöös keskenduti pea neljakümne kilomeetri pikkusele rannikulõigule LoodeEestis. Selgus, et peaaegu terves rannaulatuses said viiemeetrise süvisega
laevad läheneda kaldale vähem kui kahe kilomeetri kaugusele ning merepõhi oli kogu piirkonnas soodne.77 Kuigi Põhja-Eesti kohta ei ole autor nii
põhjalikku analüüsi teinud, annab pealiskaudne kaardiluure põhjust väita, et
kogu põhjarannikul jookseb viie meetri samasügavusjoon rannikust lähemal
kui kaks kilomeetrit, paljudes kohtades koguni mõnesaja meetri kaugusel.
Venemaa Föderatsiooni enim levinud BDK (Ropucha-klass) süvis on isegi
täislastis viiest meetrist väiksem78. Seega tuleb arvestada, et Soome lahel ei
ole merelt lähenemiseks looduslikke tõkkeid, v.a mõni üksik merekividest
küllastunud ala.
Ratasveermikul soomustransportöör BTR-82A on Venemaa Föderatsiooni merejalaväe põhisoomuk, see jõuab dessandialale kõige tõenäolisemalt. Samas ületab see kehvemalt takistusi kui muud Venemaa Föderatsiooni kaitseväes kasutusel soomukid79. Ka BTR-82A erisurve pinnasele on
suurem kui näiteks põhitankil T-7280, rääkimata kergematest soomukitest.
Seega kui BTR-82A suudab läbida maastiku, suudavad seda ka ülejäänud
soomukid.
Kuigi tegemist on meredessandiga, ei tohi vastase tegevusvariante analüüsides keskenduda merelt lähenemisele ega rannale, kuna esimene on
üldjuhul soodne ja teine ainult väike, äärmisel juhul mõnesajameetrine
osa suuremast sillapeast. Kõige suuremat mõju dessandikoha valikul
avaldab maastik sillapeal, mida merejalaväeüksus hõivab ja millest põhijõud arendavad edasi objekti rünnaku. Dessandi põhijõud koosneb motolaskuritest. Erandjuhul, kui rünnakuobjekt asub kalda lähedal, võib seda teha
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Gavrilov, G. 2019. Loode-Eesti rannik kui võimaliku meredessandi ala analüüs. Tartu:
Kaitseväe Akadeemia, lk 61. [Gavrilov 2019]
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Апальков 2007, с. 1.
79
Jane’s Armour and Artillery 2012. Coulsdon: Jane’s Information Group.
80
Gavrilov 2019, lk 37.
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merejalaväeüksus. Arvestades, et ka nemad kasutavad sama tehnikat mis
maavägi, võib maastiku- ja tegevusvariantide analüüsi teha samal viisil.
Eespool kirjeldatu puudutab meredessandi tehnilist teostatavust. Eesti
vastu suunatud meredessantoperatsiooni sõjalist otstarbekust ei ole samuti
raske õigustada. Esiteks, Eestil peaaegu puuduvad vahendid oma huvide
kehtestamiseks merel ja nende kaitsmiseks väljaspool rahuaega81. Teiseks,
Venemaa Föderatsiooni meredessandi üks ülesannetest on suure väärtusega
sihtmärkide vallutamine. Eestis leidub neid mitu ning need on majandusliku,
logistilise, sõjalise või poliitilise väärtusega. Mere ääres asuvad mitte ainult
Eesti tähtsamad sadamad, vaid ka naftasaaduste ja vedelgaasiterminalid ning
veealuste kommunikatsioonide randumiskohad. Enamik nendest asub Soome
lahe rannikul Paldiski ja Tallinna vahel (nt Balticconnector ning enamik
Skandinaaviaga ühendatud elektri- ja valguskaableid82). Ämari lennubaas
on Lahepere lahe lõunatipust linnulennult vaid kümne kilomeetri kaugusel.
Tallinna kui pealinna mitmekülgset tähtsust on raske üle hinnata. Tallinn
asub koos kõigi sadamatega ning lennuvälja, riigiasutuste ja majandustaristuga otse mere ääres.

6. Kokkuvõte
Meredessant on pealetungitegevus, mis vastab paljuski manööversõjapidamise põhimõtetele. Meredessant maabub seal, kus vastane on nõrk,
ning selle eesmärk on arendada rünnakut vastase raskuspunkti vastu. See
tegevusviis võimaldab saavutada väikeste jõududega kiiresti otsustavaid eesmärke. Eestit võib ähvardada dessandioht kas või seetõttu, et riik asub mere
ääres. Olukorda raskendab see, et Balti riigid on ülejäänud liitlastega maismaa kaudu nõrgalt ühendatud. See tähendab, et vastase tegevus strateegiliselt
tähtsate mereühendusteede äralõikamiseks on õigustatud ja vajalik täielikuks
sissepiiramiseks. See omakorda tähendab, et meredessandi tegemiseks
ei pea algatama eraldi operatsiooni, vaid selle saab lõimida üsna vähese
vaevaga merel toimuva sõjalise operatsiooniga. Vene mereväel on kõik
vahendid, et saavutada Balti riikide piirkonnas mereala valdamine ja viia
seejärel ellu meredessantoperatsioon. Seda kinnitab Venemaa Föderatsiooni
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Lange, H.; Combes, B.; Jermalavičius, T.; Lawrence, T. 2019. To the Seas Again: Maritime Defence and Deterrence in the Baltic Region. Tallinn: International Centre for Defence
and Security, pp. 9–13.
82
Murphy et al. 2016, pp. 14–19.
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mereväe ajalooline roll sõjapidamisstrateegias, tarvilike tehniliste vahendite ja üksuste olemasolu, jätkuv huvi merelt jõukuvamise vastu ja mereväe
relvakonﬂiktides kasutamise pretsedendid sellel sajandil. Eesti rannikuvee
soodsad hüdrograaﬁlised tingimused, Kaitseväe võimetus mõjutada Venemaa Föderatsiooni mereväe tegevust merel ning sobilikud strateegilise tähtsusega sihtmärgid kalda lähedal suurendavad meredessandi tõenäosust.
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KAITSEVÄE AKADEEMIA ÕPPEJÕUDUDE
ARVAMUSED PROJEKTI
„VILISTLASE VARI“ MÕJU KOHTA
ENDA PROFESSIONAALSELE ARENGULE
Svetlana Ganina

ÜLEVAADE. Artiklis tutvustatakse ja analüüsitakse tegevusuuringut, mille käigus
viidi Kaitseväe Akadeemias (KVA) ellu projekt „Vilistlase vari“. Projektis määratleti vilistlasena äsja KVA põhikursuse lõpetanu, kes suundus pärast õppeasutuse
lõpetamist täitma teenistusülesandeid Kaitseväes. Projektis „Vilistlase vari“ osalemine tähendab KVA õppejõudude teadlikkuse suurendamist akadeemia vilistlaste
igapäevatööga tutvudes ja töökohta külastades. Lähteandmetena kasutati projektis
osalevate õppejõudude intervjuusid ning märkmeid projekti koordinaatori päevikust.
Artiklis vaadeldakse lähemalt uurimuse osa, kus keskendutakse kolmele uurimisküsimusele.
1. Kuidas õppejõud mõistavad enda professionaalset arengut?
2. Kuidas õppejõud kirjeldavad projektis „Vilistlase vari“ osalemise mõju enda
professionaalsele arengule?
3. Milliseid probleeme kogevad õppejõud projektis osaledes?
Tulemustest nähtub, et KVA õppejõul on vaja selgemat arusaama enda professionaalsest arengust organisatsioonis. Sellele toetudes saavad õppejõud arengut paremini
planeerida. Selgub, et projektis „Vilistlase vari“ osalemine suurendas õppejõudude
teadlikkust KVA vilistlaste teenistusülesannetest ning suunas vaatama üle ja muutma
oma õpetatavate ainete sisu ja kasutatavat metoodikat. Projektis osalemise kogemus
annab õppejõudude arvates võimaluse toetada professionaalset arengut erialateadmiste ja õppemetoodika valdkonnas.
Võtmesõnad: professionaalne areng, õppejõud, vilistlane
Keywords: professional development, faculty, alumni

1. Õppejõu professionaalne areng
Tänapäeva kõrgharidus esitab õppejõule üha suuremaid nõudeid ja üha
rohkem pööratakse tähelepanu professionaalsele arengule. Lähtudes

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 12, 2019, pp. 168–182.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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Senge᾿i1 õppiva organisatsiooni teooriast, tuleb arvestada, et organisatsioonil
peab olema selge arusaam, millele arengus keskenduda. Õppiva organisatsiooni üks tunnuseid on pidev õppimine, mis väljendub liikmete tegevuses
ja käitumises2. Organisatsiooni õppimist saab määratleda kui teadmiste,
oskuste ja hoiakute arendamist ja omandamist3 eri tasanditel: individuaalsel,
meeskonna- ja organisatsioonitasandil4.
Tasub välja tuua ka organisatsiooni võime kohaneda muutuvate välisteguritega ja reageerida neile adekvaatselt5.
Kaitseväe Akadeemia6 on olnud ka õppiva organisatsiooni uurimusobjekt7. Seejuures toodi esile mitu ettepanekut organisatsiooni õppimisvõime suurendamiseks. Soovitati nt pöörata tähelepanu organisatsiooni
arengu eri tasanditele, alustades globaalsest ning liikudes organisatsiooni-, meeskonna- ja individuaalsele tasandile. Kuna Kaitseväe Akadeemia on rakenduskõrgkool, peab siin valitsema teoreetiliste teadmiste
ja praktiliste oskuste tasakaal8. Õppijate kutseoskuste arendamiseks9
oodatakse praktiliste valdkondade õppejõult erialast kompetentsust10.

1

Senge, P. M. 2006. The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization.
London: Random House Business Books.
2
Argyris, C.; Schön, D. A. 1978. Organizational Learning: A Theory of Action Perspective.
Boston: Addison-Wesley Publishing Company. [Argyris, Schön 1978]
3
Gibb, A. A. 1997. Small Firms’ Training and Competitiveness: Building upon the Small
Business as a Learning Organisation. – International Small Business Journal, Vol. 15, Issue 3,
pp. 13–29.
4
Kibar, H. 2007. Juhi roll organisatsiooni õppimise toetamisel (EV Välisministeeriumi
näitel). Magistritöö. Tallinna Ülikooli andragoogika õppetool.
5
Maitlis, S.; Christianson, M. K. 2014. Sensemaking in Organizations: Taking Stock and
Moving Forward. – The Academy of Management Annals, Vol. 8, No. 1, pp. 57, 71. [Maitlis,
Christianson 2014]
6
Kuni 2019. aasta maikuuni Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.
7
Mõts, E. 2011. Organisatsiooni- ja kvaliteedikultuur KVÜÕAs. Magistritöö. Tartu: Tartu
Ülikool. Vt ka Kuura, R.; Suviste, R.; Ganina, S. 2016. Organisatsiooni õppimisvõime
parendamine Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes. – Sõjateadlane, nr 3, lk 94–136. [Kuura,
Suviste, Ganina 2016]
8
Kõrgharidusseadus. – RT I, 19.03.2019, 12.
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019012 (28.11.2019).
9
Grollmann, P. 2008. The Quality of Vocational Teachers: Teacher Education, Institutional
Roles and Professional Reality. – European Educational Research Journal, Vol. 7, No. 4, pp.
535–547.
10
Santoro, N.; Snead, S. L. 2013. „I’m Not a Real Academic“: A Career from Industry to
Academe. – Journal of Further and Higher Education, Vol. 37, Issue 3, pp. 384–396.
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Eriti rakenduskõrgkoolis on oluline, et õppejõul on erialane või valdkondlik asjatundlikkus11, mis on oluline teoreetiliste ja praktiliste oskuste
õpetamisel12. Seejuures ilmneb uuringutest, et just rakenduskõrgkoolides
õpetatakse tihti ilma õpetamise või didaktika õppimise kogemuseta13. Paljud
uurijad toovad aga välja, et hea õpetamine eeldab didaktika valdamist14 ehk
õppejõud peab olema aines kompetentne15 ja oskama õpetada16.
Õppejõu professionaalses arengus on palju proovile panevat17. Ühe põhiprobleemina tuuakse esile enese identiteedi mõistmise probleemid ning oma
ja kolleegide tõekspidamiste erinevus18. Peale selle tuuakse professionaalse
arengu mõjutajana välja mitte üksnes see, mida õppejõud ise õpivad ja kogevad, vaid pigem nende suhtumine sellesse, mida nad peavad tegema ja kuidas
organisatsioon neid mõjutab19.

11

Ramage, C. 2004. Negotiating Multiple Roles: Link Teachers in Clinical Nursing Practice. – Journal of Advanced Nursing, Vol. 45, Issue 3, pp. 287–296. [Ramage 2004]
12
Bruijn, E.; Leeman, Y. A. M. 2011. Authentic and Self-Directed Learning in Vocational
Education: Challenges to Vocational Educators. – Teaching and Teacher Education, Vol. 27,
Issue 4, pp. 694–702.
13
Weimer, M. 1997. Integration of Teaching and Research: Myth, Reality, and Possibility. – New Directions for Teaching and Learning, Vol. 72, p. 58. Vt ka Reva, E.; Karm, M.;
Lepp, L.; Remmik, M. 2014. Praktikute-õppejõudude õpetamisarusaamad rakenduskõrgkoolis. – Eesti Haridusteaduste Ajakiri, nr 2(2), lk 116−147.
14
Gibbs, G.; Coffey, M. 2004. The Impact of Training of University Teachers on Their
Teaching Skills, Their Approach to Teaching and the Approach to Learning of Their Students. –
Active Learning in Higher Education, Vol. 5, No. 1, pp. 87–100.
15
Meijer, P. C. 2013. Kogenud õpetaja praktiline teadmine õpetajakoolituse osana. Eesti
Haridusteaduste Ajakiri, nr 1, lk 8–24.
16
Shulman, L. 1987. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. – Harvard
Educational Review, Vol. 57, No. 1, pp. 1–23. Vt ka Theall, M.; Centra, J. A. 2001. Assessing the Scholarship of Teaching: Valid Decisions from Valid Evidence. – New Directions for
Teaching and Learning, Vol. 86, p. 39; Shulman, L. S. 2011. The Scholarship of Teaching and
Learning: A Personal Account and Reflection. – International Journal for the Scholarship of
Teaching and Learning, Vol. 5, No. 1, p. 5–17. [Shulman 2011]
17
Tondeur, J.; Forkosh-Baruch, A.; Prestridge, S.; Albion, P. R.; Edirisinghe, S. 2016.
Responding to Challenges in Teacher Professional Development for ICT Integration in Education. – Journal of Educational Technology & Society, Vol. 19, No. 3, pp. 110–120.
18
Miller-Young, J. E.; Yeo, M.; Manarin, K. 2018. Challenges to Disciplinary Knowing
and Identity: Experiences of Scholars in a SoTL Development Program. – International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 12, No. 1, pp. 1–6. [Miller-Young et
al. 2018]
19
Kyndt, E.; Gijbels, D.; Grosemans, I.; Donche, V. 2016. Teachers’ Everyday Professional Development: Mapping Informal Learning Activities, Antecedents, and Learning Outcomes. – Review of Educational Research, Vol. 86, No. 4, pp. 1111–1150. [Kyndt et al. 2016]
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Peale individuaalselt proovile paneva nimetatakse ka organisatsiooni rolli
töötajatele arenguks ja enesetäienduseks sobivate tingimuste loomisel20.
Uurijad toovad välja, et õppejõud, kes end teadlikult professionaalselt
arendavad ja teevad töös muudatusi, on uutele ideedele rohkem avatud ja
lõppkokkuvõttes edukamad21.
Iga õppejõud suunab ise enda arengut – teadvustab, mida ja kuidas arendada22. Tihti tuleneb õppejõu arengumuster tema õppimisharjumusest23.
Samal ajal on tähtis, et organisatsioon toetab töötaja püüdlusi ja võimaldab
tal areneda24. Vähem oluline ei ole seegi, et organisatsioon loob keskkonna,
mis aitab selle liikmel ennast analüüsida ja toetab arengut25.
Uuringutest nähtub, et üheks tähtsaks teguriks õppejõu arengus on tema
huvi õppimise ja arengu vastu ning soov seda kolleegidega arutada26.

2. Uurimuse taust:
õppejõu professionaalse arengu toetamine KVA-s
Kaitseväe Akadeemias on kasutusel eri meetodid õppejõu arengu toetamiseks, nt mentorlus, seminarisari „Õppejõult õppejõule“, õppetöövaatlus,
suveakadeemia uutele õppejõududele ja täienduskoolitused 27. Need on
mõeldud eeskätt õpetamisoskuste arendamiseks.
20

Kets de Vries, M. F. R. 2002. Juhtimise müstika: käsiraamat inimestega töötamiseks.
Tallinn: Pegasus. Vt ka Killion, J.; Roy, P. 2009. Becoming a Learning School. Oxford, OH:
National Staff Development Council.
21
Weaver, D.; Robbie, D.; Kokonis, S.; Miceli, L. 2013. Collaborative Scholarship as a
Means of Improving both University Teaching Practice and Research Capability. – International Journal for Academic Development, Vol. 18, Issue 3, pp. 237–250. [Weaver et al. 2013]
22
Reichard, R. J.; Johnson, S. K. 2011. Leader Self-Development as Organizational Strategy. – The Leadership Quarterly, Vol. 22, Issue 1, pp. 33–42.
23
Säljö, R. 2003. Õppimine tegelikkuses: sotsiokultuuriline käsitlus. Eesti Vabaharidusliidu
Kirjastus.
24
Gilpin-Jackson, Y.; Bushe, G. R. 2007. Leadership Development Training Transfer:
A Case Study of Post-Training Determinants. – Journal of Management Development, Vol. 26,
No. 10, pp. 980–1004.
25
Day, D. V.; Fleenor, J. W.; Atwater, L. E.; Sturm, R. E.; McKee, R. A. 2014. Advances
in Leader and Leadership Development: A Review of 25 Years of Research and Theory. – The
Leadership Quarterly, Vol. 25, No. 1, pp. 63–82. Vt ka Franke, F.; Felfe, J. 2012. Transfer
of Leadership Skills: The Influence of Motivation to Transfer and Oganizational Support in
Managerial Training. – Journal of Personnel Psychology, Vol. 11, No. 3, pp. 138–147.
26
Pedrosa-de-Jesus, H.; Guerra, C.; Watts, M. 2016. Models of Teachers᾿ SoTL. – Academic Growth in Higher Education, pp. 186–197.
27
Otsus, T.; Ganina, S.; Boltovsky, M. 2015. Tõhusat õpetamist toetavad tegevused Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes. – KVÜÕA toimetised, nr 20. Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 9–27.
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Samal ajal tehakse KVA-s regulaarselt vilistlaste ja tööandjate tagasisideuuringuid. Toetudes nende tulemustele28, ilmnes vajadus algatada projekt
„Vilistlase vari“29. Selle põhieesmärk on suurendada KVA õppejõu teadlikkust õppeasutuste vilistlaste töö ja teenistuse valdkonnast ning arendada
sel viisil õppejõudude professionaalsust ja täiustada õppetöö kvaliteeti.
Vilistlasena määratleti äsja KVA põhikursuse lõpetanu, kes suundus pärast
õppeasutuse lõpetamist täitma teenistusülesandeid Kaitseväes. Projekti
kirjelduse said e-posti teel kõik õppejõud, kes õpetavad põhikursuse tasemel.
Projekti eesmärki ja korraldust selgitati infoseminaris. Lisaks tutvustati äsjalõpetanute teenistuskohti ja ameteid (nt õhuseiredivisjon – õhuseireohvitser;
laevastik – operatiivohvitser).
Projekti katsetusetapis on selles osalemine vabatahtlik. Protsess näeb
välja nii, et õppeaasta alguses valib KVA õppejõud vilistlase ning lepib
temaga kokku kohtumise ja vestluse aja või töökohta mineku. Valiku tegemisel soovitati lähtuda vilistlase teenistuskohast, mida õppejõud kuigi hästi
ei tunne. Eesmärk on viia ennast kurssi õppeasutuse lõpetanu tööga ja protsessis saadud teadmiste lõimimisega õppetöösse.
Külastuse ja vestluste sisu õppejõu ja vilistlase vahel on konﬁdentsiaalne. Uuringutest nähtub, et läbitud protsessist õpitakse rohkem, kui selle
üle saab arutleda30. Seetõttu soovitati õppejõul teha märkmeid. Õppeaasta
lõpus korraldatakse seminar, kus arutatakse saadud (üldistatud) kogemusi ja
tehakse ettepanekuid edaspidiseks.

2.1. Meetod ja valim
Eesmärgil uurida teemat sügavuti ning jõuda arusaamale, mida inimesed
mõtlevad ja mis peitub sellise mõtlemise taga, otsustati kasutada kvalitatiivset
lähenemist31. Projekti „Vilistlase vari“ toimimist analüüsiti tegevusuuringus.
Tegevusuuring eeldab lähtumist praktilistest küsimustest ja selle eesmärk on
edendada tegevust32. Uuring põhineb KVA õppejõudude intervjuudel ja projekti koordinaatori päeviku analüüsil. Intervjuud tehti viie projektis osalenud
õppejõuga. Neil paluti kirjeldada arusaamu enda professionaalsest arengust

28

KVÜÕA vilistlasuuring. Vilistlaste ja tööandja rahulolu 2016. 2017. Tartu: KVÜÕA.
Kaitseväe akadeemia vilistlase vari 2017. Asutusesisene dokument. Tartu: KVÜÕA.
30
Daudelin, M. W. 1997. Learning from Experience Through Reflection. – Organizational
Dynamics, Vol. 24, Issue 3, pp. 36–48.
31
Denzin, N.; Lincoln, Y. 2008. Strategies of Qualitative Inquiry. Sage Publications, Inc.
32
Löfström, E. 2011. Tegevusuuringu käsiraamat. Tallinn: Eduko, lk 4.
29
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ja projekti „Vilistlase vari“ võimalikust mõjust sellele ning tuua välja projektis osaledes kogetud probleemid.
Uuringu aluseks oli sihtvalim. Kõik õppejõud – kaks meest ja kolm
naist – õpetasid KVA-s põhikursusel ja on saanud selles projektis osaledes
kogemusi.

2.2. Andmekogumine ja -analüüs
Andmekogumisel kasutati poolstruktureeritud intervjuud. Selle eelis on,
et intervjueeritaval ei pea olema üksikasjalikke teadmisi uuritava valdkonna teooriatest, kuid on võimalik koguda andmeid ja suunata avaldama
arvamust.33
Intervjuuküsimuste sõnastamisel lähtuti uurimisküsimustest ja sama
valdkonna varasematest uuringutest. Andmete usaldusväärsuse tagamiseks
paluti küsimuste algvariantide kohta avaldada arvamust kahel asjatundjal, et
teha kindlaks, kas küsimused on selgesti sõnastatud ja võimaldavad saada
adekvaatseid vastuseid. Intervjuudega sooviti saada ülevaadet, kuidas õppejõud kirjeldavad 1) enda professionaalset arengut (mis võiks seda toetada,
mis takistab?), 2) projekti „Vilistlase vari“ võimalikku mõju professionaalsele arengule ja 3) probleeme, mida nad kogesid projektis osaledes.
Intervjueeriti 2018/2019. õppeaasta lõpus. Intervjuude pikkus oli 45–75
minutit. Salvestatud intervjuud kuulati läbi, kirjutati üles ning loeti veel kord
läbi, kasutades avatud kodeerimist. Subjektiivsuse vähendamiseks kasutati
kaaskodeerija abi.
Projekti koordinaatori päeviku märkmete ja õppejõudude intervjuude
alusel tehti temaatiline sisuanalüüs34. Selle käigus määrati kindlaks tekstiosad, mis seostusid uurimisküsimustega. Seejärel valiti välja alateemad, nt
ainet puudutav reﬂeksioon ja õppeaine täiustamine.

3. Tulemused ja analüüs
Fookusgrupi intervjuude analüüsi ja koordinaatori päeviku sissekannete
põhjal tulid esile järgmised põhiteemad: enese professionaalse arengu mõistmine; vilistlase töö mõistmine; õppeainete täiustamine ja õppemetoodika
muutmine.
33

Laherand, M-L. 2008. Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: OÜ Sulesepp, lk 192–195.
Ryan, G.; Bernard, H. R. 2003. Techniques to Identify Themes. – Field Methods, Vol. 15,
Issue 1, pp. 85–109. Vt ka Richards, L. 2005. Handling Qualitative Data: A Practical Guide.
London, Thousand Oaks, New Dehli: Sage Publications Ltd.
34
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Järgnevalt esitatakse tulemused põhiteemade kaupa. Nende ilmestamiseks kasutatakse tsitaate intervjuudest ning projekti koordinaatori päeviku
põhjal tehtud üldistusi.

3.1. Professionaalne areng
Esimesele uurimisküsimusele „Kuidas õppejõud mõistavad enda professionaalset arengut?“ vastamisel võib välja tuua kõigi intervjueeritud õppejõudude nendingu, et nad ei mõista selgelt organisatsiooni (KVA) sätestatud
nõudeid oma professionaalsele arengule35.
Ega minule seda arendussüsteemi keegi ei näidanud … et mida nagu kool
ootab … et aga mul seda väga vaja ka pole. Olen siin oma kolm aastat ja
lähen edasi väeossa, tööd tegema. (Õppejõud A)
… oleks küll kasulik, kui kuskil see kinnitatud oleks. Ma siis saaksin aru, kuhu
oma tegevustes püüelda ja … leiaks vastavad koolitused näiteks. Aga kuna
olen hetkel õpetaja, siis tean, et tahan lektoriks saada. (Õppejõud D)

Samas toodi välja, et pakutakse palju tegevusi, mida saab KVA-s kasutada,
kuid vajati rohkem tervikpildist arusaamist ja tunnustust. Toodi välja ühtlasi täienduskoolituste ja ühisseminaride toetav mõju õppemetoodika muutmisele ja täiustamisele.
... ja siin on ju palju asju … koolitused ja seminarid ja arutelud, aga kas seda
pärast kuskil märgatakse? Kas tulemustasu saamist mõjutab? Mäletan küll, et
keegi sai vist preemiat, et oli koolitustel aktiivne olnud. (Õppejõud C)

Mitu õppejõudu kirjeldas, kui raske oli alguses õppejõu tööst kui tervikust
aru saada, viidates eri probleemidele, nt töö planeerimine, varasema töö
või teenistuse harjumused, tööülesannete mõistmine. Samas tõid kõik välja
teadustöö aspekti.
Ei noh jah, ei saa aru, et mis see töö nagu on … Loengud jah, saan aru, aga
et see teadus, mis see on? ... ja ka mina pean seda tegema … (Õppejõud B)
Mul õnneks kunagi õnnestus kirjutada artikkel koos kolleegiga ja siis hakkas
ennast ka huvitama … ja siis atesteerimisel kiideti. Siis võtsin plaani ja püüan
iga aasta midagi publitseerida. (Õppejõud E)

35

Kõikide tsitaatide kirjapilt on esitatud muutmata kujul.
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Aruteludes professionaalse arengu üle tõid õppejõud selgelt esile järgmised
elemendid: täienduskoolitustel osalemine, ainekavade arendamine, teadustöö
tegemine ja karjääriredelil liikumine. Joonistus välja kaks suunda, mis seostuvad õppejõul professionaalse arenguga: erialateadmised ja õpetamisoskus.
Kui teeme ainekava muudatusi, siis noh näen, et aine läheb paremaks ja
aasta pärast saan ma paremini õpetada või noh … see, kes pärast tuleb, saab
paremini. Mina aga saan endale pärast teenistuses head kvaliteetset kaadrit.
(Õppejõud E)
Esimene ja … tähtis asi on, et olen proff – tean seda, mida teistele õpetan.
Aga see on mu enda bisnis, kuidas ma end täiendan. Noh, ütleme nii, et ise
otsin koolitusi ja õppusi. (Õppejõud B)

Huvitava tulemusena ilmnes, et lõpu- ja magistritööde juhendamist nimetati
samuti üheks professionaalse arengu teguriks.
Kui olin siin [koolis] juba kolm aastat lõputöid juhendanud, siis hakkasin
ka asjast aru saama [naeratab] – see kaitseväelaste maailm sai ka minule
selgemaks. (Õppejõud E)

Intervjuudest nähtus seegi, et kaitseväelastest õppejõud arutlevad pigem
enda kui kaitseväelase karjääri üle ja areng õppejõuna jäetakse tagaplaanile.
Mitmel korral rõhutati ka teadustöö tegemist ja sellega seotud probleeme.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et enese professionaalset arengut kirjeldades
ootavad õppejõud organisatsioonilt selgemat visiooni õppejõu professionaalsest arengust. Toodi välja, et professionaalset arengut iseloomustavad
täienduskoolitustel osalemine, ainete õpetamise täiustamine, õppurite
uurimistööde juhendamine ja teadustöö arendamine.

3.2. Projekti „Vilistlase vari“ mõju professionaalsele arengule
Teisele uurimisküsimusele „Kuidas õppejõud kirjeldavad projektis „Vilistlase vari“ osalemise mõju enda professionaalsele arengule?“ vastates võib
välja tuua kolm alateemat: 1) enese rollist arusaamine, 2) vilistlase töö mõistmine, 3) õppeaine(te) täiustamine ja õppemetoodika otstarbekus.

3.2.1. Enese rollist arusaamine
Kirjeldades projektis „Vilistlase vari“ osalemist, tõi üks õppejõud välja, et
oma rollist oli raske aru saada.
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Ega ma mingi koolijuntsu pole, et lähen tema [vilistlase] käe all midagi
õppima … Läksin ja vaatlesin ja andsin talle tagasiside tema läbiviidud tunni
kohta. Kuulas küll. (Õppejõud B)

See-eest leidis mõni õppejõud, et tal oli kohe alguses tegevus selge ning see
lihtsustas projektis osalemist.
Mul oli valmisolek [projektis osalemiseks] olemas. Ja tahtsin ka. Ainult ei
osanud kohe valida, kellega kontakti võtta. Aga kirjutasin kahele [vilistlasele]
ja mõlemad olid kohe nõus [naeratab]. (Õppejõud D)

Ühe tähelepanekuna tasub nimetada, et ka infoseminaris tuli välja vajadus
„teha rohkem selgitustööd, mida see projekt endast kujutab ja mida annab
õppejõule selles osalemine“ (väljavõte koordinaatori päevikust). Seda ettepanekut kasutati juba kokkuvõtvas seminaris ning uue õppeaasta alguses
lisati info KVA kodulehele ja avaldati infovoldik.

3.2.2. Vilistlase töö mõistmine
Intervjuudest selgus, et kõik projektis osalenud jäid sellega rahule. Läbiva
positiivse tulemusena nimetati, et avanes võimalus näha vilistlase töökohta
ja tutvuda lähemalt tema igapäevakohustustega.
Ma pole kunagi väeosades käinud ja tegelikult ei kujutanudki ette, kuidas
see seal toimib. Arvasin, et on selline pidev trall ja äkshen, aga tegelikult on
selline … kooliõpetaja töö [naeratab]. (Õppejõud E)

Ilmnes, et projektis osalemisest oli kasu ka kogenud kaitseväelasel, kes
tunneb hästi Kaitseväe süsteemi. Rõhutati sedagi, et kuna määrusieeskirju, teenistust ja tehnikat pidevalt arendatakse, oleks hea ennast aegajalt nendega kurssi viia.
… sellest ajast, kui mina rühmaülem olin, on juba omajagu aega möödas.
Vaatan, et neil on praegu kõik seal teistmoodi ja ajateenija on ka kuidagi
teistmoodi … Tegemist temaga on … (Õppejõud B)
Tehnikapark on minu ajast vägagi uuenenud, et tea, kuidas nad seda kõike
seal kohapeal õpivad. Ta [vilistlane] rääkis ka, et pidi iseseisvalt ennast
asjaga kurssi viima ja masinaid õppima. (Õppejõud C)
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3.2.3. Õppeaine(te) täiustamine ja õppemetoodika otstarbekus
Intervjuudest ilmnes, et projektis osalemisel pöörati tähelepanu oma aine(te)
õpetamisele – nii sisule kui ka õppemetoodikale.
Mul selle päeva jooksul, mis ma seal [väeosas] olin, jooksis kogu aeg mu aine
silme ees – mida ma kõike saan nüüd muuta – teemad, juhtumid, korraldan
arutelud … (Õppejõud C)

Andmeanalüüsist nähtus, et üldjoontes oldi oma õpetatava aine sisuga rahul,
kuid mõeldi rohkem õppemetoodikale ja selle muutmisele. Toodi välja loengute valdav roll ja õppijate vähene aktiivsus ning analüüsiti oma õpetamisviisi.
… küll ma pean nüüd sellele [õppemetoodikale] ka mõtlema … istusin seal
kolm tundi tema loengus ja mõtlesin, et on pagana raske! Ja vaatan, et see
ajateenija seal juba magab … aga … noh, minul nad ka istuvad ja kuulavad
[naeratab]. (Õppejõud B)

Samuti ilmnes õppejõudude ja vilistlaste vestlustest, et Kaitseväe Akadeemia
õppes on nii mõnigi puudujääk, mille vilistlased on sunnitud tööle minnes
omal käel kiiresti korvama.
Eks me nüüd peame vaatama, mine tea … see relvaõpe ja need pagana laskmised võibolla ei olegi nüüd [tänapäeval] nii oluline. Peabki see tulevane
ohvitser suurema pildi saama. (Õppejõud B)
Ta [vilistlane] rääkis mulle, et teda visati justkui vette. Pidi ise viima ennast
kurssi teemadega, mida ta pole kunagi teinud. Ja mina siis kogu aeg kirjutasin, mida kõike ma võin oma ainesse veel lisada. (Õppejõud E)

Intervjueeritavad tõid välja sellegi, et vilistlased tahtsid arutada koolis
veedetud aastate üle ja neil oli palju ettepanekuid, mida tuleks muuta või
täiustada. Muu hulgas mainiti, et „koolis on ideaalne olukord, aga siin
on reaalne elu“, „palun rohkem psühholoogiat ja juhtumeid-juhtumeidjuhtumeid“ ning „mida teha, kui ajateenija ei ole koostööaldis?“ (väljavõte
koordinaatori päevikust).
Selles kontekstis tundsid õppejõud muret, et ei oska saadud infot adekvaatselt vilistlasele kommenteerida ega tea, kellele seda KVA-s edastada.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kirjeldades projekti „Vilistlase vari“ mõju
professionaalsele arengule, tõid õppejõud välja oma rollist arusaamise, vilistlase teenistuse parema mõistmise ning ilmnenud vajaduse täiustada oma
õpetatava(te) aine(te) sisu ja õppemetoodikat.
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3.3. Projektis „Vilistlase vari“ kogetud probleemid
Kolmandale uurimisküsimusele „Milliseid probleeme õppejõud kogevad
projektis osalemisel?“ vastamisel võib välja tuua, et „üheks väljakutseks
oli projekti käivitamine ja selle järjepidevuse hoidmine“ (väljavõte koordinaatori päevikust). Ka intervjuudest nähtus, et algul oli raske vilistlasega
kontakti luua ja selleks aega leida. Kui kontakt oli loodud, oli juba lihtsam
edasi toimida. Neli intervjueeritavat suhtlesid valitud vilistlasega ühe korra
ja üks intervjueeritav külastas vilistlase töökohta kolm korda eri aegadel.
Toodi esile seegi, et ka vilistlased ei saanud alguses hästi aru, mida
nendelt tahetakse ja milline on nende roll projektis.
… ta veel küsis: aga miks te seda teete? Milleks? Ja ma nagu ei saanud
vastata … et noh, tulen sulle külla, küll saab räägitud. (Õppejõud B)

Läbiva murekohana toodi välja vilistlaste ettepanekud kooli töökorralduse
tõhustamisel – ei saada aru, mida ettepanekutega teha ja kellele neid edastada.
Ei no kui me ütleme, et see projekt on konfidentsiaalne … kuidas ma siis lähen
ja ütlen kellelegi, et kuule, nad ei olnud su tunniga rahul ja pead tegema nii
ja naa … (Õppejõud C)
… ja siis ta veel ütles, et see maaväepõhine õpe koolis võtab palju aega ja
neil õhuväes on vaja teisi asju … näiteks võiks kõiki tehnilisi aineid inglise
keeles õppida. (Õppejõud D)

Intervjuudest ilmnes läbiv mure, et raske on leida aega vilistlase töökohta
minekuks, eriti kui see asub õppejõu töökohast kaugel. Ühe piiranguna
toodi esile, et igal õppejõul ei ole õigust külastada piiratud sissepääsuga
töökohta. Sel juhul leiti ühine neutraalne koht ja vesteldi omavahel. Ühel
korral mainiti, et ei tuntud sisemist vajadust projektis osaleda, vaid seda tehti
korralduse pärast.
Miks ma seda tegin? Sest öeldi, et vaja on! Mul siin ka palju tööd ja ega ma
väga ei tahtnud minna ka. (Õppejõud B)

Koordinaatori päevikust võib järeldada, et kuigi projekti kirjelduses olid esitatud eesmärk ja põhitegevused, oli mõnel õppejõul projektist siiski ekslik
arusaam. Arvati, et see on kooli kontroll või vilistlasele tagasiside andmine.
Päevikus on kirjas infokoosolekul ilmnenud probleemid, mida soovitati
lahendada: „saata vilistlaste listi kiri projekti kirjeldava infoga, siis oleks
õppejõul lihtsam edasi liikuda, ning teha vahekokkuvõtete seminare kaks
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korda aastas“; „iga õppeaasta alguses tutvustada õppejõule projekti fookust
ja tegevusi“ (väljavõte koordinaatori päevikust).
Õppejõud olid probleeme kirjeldades siiski optimistlikud ning valmis
projektiga järgmisel õppeaastal jätkama.
Andmeanalüüsist nähtub, et mõnest probleemist hoolimata suurendas
projektis osalemise kogemus õppejõudude teadlikkust KVA vilistlaste tegelikest teenistusülesannetest. See suunas õppejõudu vaatama üle ning muutma
oma õpetatavate ainete sisu ja kasutatavat metoodikat. Ilmnes, et projektis
„Vilistlase vari“ osalemine annab õppejõudude arvates võimaluse toetada
professionaalset arengut erialateadmiste ja õppemetoodika valdkonnas ning
seostada õppimist tegelike olukordadega teenistuses.

4. Arutelu
Uuringu põhjal võib järeldada, et projektis „Vilistlase vari“ osalemine aitas
süvendada õppejõudude arusaama enese professionaalsest arengust kui
tervikust ja selle võimalikest suundadest. Kasu oli juba sellest, et õppejõud
mõtleb enda arengu peale. Varemgi on uuringutes esile toodud, et õppejõul
võib olla raske aru saada enese rollist ja aktiivsusest iseenda professionaalses
arengus36, kuid see on oluline õppiva organisatsiooni täiustamiseks37.
Kuigi varasemad uuringud rõhutavad õppiva organisatsiooni rolli töötaja
professionaalses arengus38, ilmnes selles uuringus, et Kaitseväe Akadeemia
õppejõud ei mõista hästi organisatsiooni ootusi oma arengule ja õppejõu
professionaalse arengu planeeritust KVA-s. Samas tõdesid KVA õppejõud
samamoodi nagu varasemates uuringutes osalejad39, et hindavad organisatsiooni toetavat tegevust töötajate arendamisel ja enesetäiendamisel.
Ühtlasi toodi välja, et kuna tervikpilt õppejõu professionaalse arengu
kohta ei ole selge, oodatakse kindlaid suuniseid, millal tuleb midagi teha ja
kuidas seda teha. Varasematest uuringutest tuli aga esile, et teadlikult enese
professionaalse arengu eest hoolt kandvad õppejõud on rohkem avatud uutele
ideedele ja edukamad40.

36
37
38
39
40
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Uuringu olulise tulemusena tasub välja tuua, et projektis osalenud analüüsisid enda senist õpetamiskogemust ning neil tekkis vajadus täiustada
õpetatava aine sisu ja metoodikat. Sellist tulemust toetavad ka varasemad
uuringud41. Nii nagu näitavad teiste uuringute tulemused42, ilmnes selleski
uuringus, et KVA õppejõud tajuvad enese identiteedi mõistmise probleeme
õppejõuna ning iseenda ja kolleegide arusaamade erinevusi. Seetõttu pakuti
välja korraldada projektiga „Vilistlase vari“ seotud seminare vähemalt kaks
korda õppeaastas, et saaks kogetut analüüsida ja kolleegidega arutada.
Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et projekt „Vilistlase vari“ toetab õppejõu
professionaalset arengut. See toimib siiski ainult siis, kui õppejõud mõistab
enese professionaalse arengu kulgu ja selle mõju organisatsioonile. Kasu on
sellestki, kui juba projektiga liitudes on õppejõu ja vilistlase roll selge ja
neist saadakse ühtemoodi aru. Ühtlasi on abi sellest, kui luuakse usalduslik õhkkond õppejõu ja vilistlase vahel ning organisatsioon ehk Kaitseväe
Akadeemia on sõnastanud selgelt õppejõu professionaalse arengu strateegia.

Tänusõnad
Artikli autor tänab õppejõude, kes leidsid aega liituda projektiga „Vilistlase
vari“ ja andsid põhjalikku tagasisidet, ning kolleegidest asjatundjaid, kelle
märkused olid toetavad ja edasiviivad.
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Rituale im Militär – Funktion, Fallstricke
und Führungsverantwortung
Hubert Annen, Florian Schnugg
Denkt man im militärischen Bereich an Rituale, kommen einem wohl
als erstes Appelle oder Zeremonien in den Sinn, die einem standardisierten, meist feierlichen Ablauf folgen und öﬀentlich stattﬁnden. Es handelt
sich hierbei um Demonstrationen von Einheit oder Macht, die auf der
Makroebene verortet sind. Militärische Initiationsrituale hingegen sind auf
der Mikroebene angesiedelt und nicht immer öﬀentlich. Wenn sie im Nachhinein dennoch an die mediale Öﬀentlichkeit gelangen, deutet das darauf hin,
dass die ursprüngliche Zielsetzung der Identitäts- und Sicherheitsstiftung
verfehlt und menschliche und militärische Werte verletzt worden sind.
Angesichts des betreﬀenden Gefahrenpotenzials behandelt der vorliegende Beitrag im Anschluss an eine allgemeine Deﬁnition von Begriﬀ und
Bedeutung vornehmlich militärische Rituale auf der Mikroebene. Dabei
wird deren generelle Funktion dargelegt sowie auf mögliche Fallstricke
und typische, ungünstige Mechanismen bei deren Umsetzung aufmerksam
gemacht. Davon ausgehend werden Ansätze aufgezeigt, wie Führungskräfte
heikle Elemente und unerwünschte Auswüchse frühzeitig erkennen und
unter Wahrnehmung ihrer Führungsverantwor tung zielgerichtet Einﬂuss
nehmen können und müssen.

Wargames – A Viable Research Method?
Lauri Teppo
This article provides an overview of the use of operational-tactical level wargames as a research method. Wargames can be described as simulations of
war or battle, where the results are a consequence of the decisions of individual players. Although there is a wide variety of wargames, this article
focuses on rigid operational-tactical wargames.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 12, 2019, pp. 183–192.
https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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The author outlines the following main components of a wargame: force
composition, force capabilities, geographical environment, the decisionmaking environment for players, the rules of the game and analysis. A process to determine force capabilities (i.e., mobility, protection and ﬁrepower)
was described through the concept developed in the author’s master’s thesis.
In the conventional framework, the success of the battle or operation is
usually based on the status of the three operational factors controlled by the
opposing players: time, space and forces. In addition to that, this article introduces another tool, used in the author’s research project, to determine the
success of an operation. However, the success criteria of non-conventional
operations (e.g., counter-insurgency) may be diﬀerent and as such, may need
speciﬁc measurement tools.
The outcoming data from wargames are usually of qualitative nature.
To illustrate that aspect, the article provides an overview of the data collection and analysis methods used in the author’s research (including coding
guidance).
The author puts forward an argument that analytical wargames can be
used for the purposes of conducting research in operational and tactical
matters by using mainly qualitative research design. However, such research
methodology entails careful determination of unit characteristics (i.e.,
mobility, protection, ﬁrepower).
The article ends with a short overview of using wargames for analysing and modelling tactical processes and force development, and also as a
supplementary instrument for operation analysis formulas. In addition, a
brief description of the method’s strengths and weaknesses is provided.

Improving Reservist Refresher Training:
Feedback from Wartime Company
Commanders on Refresher Training Exercise „Okas“
Robert Kase, Aivar Pilv, Svetlana Ganina
This article provides an overview of the insights provided by wartime company commanders for the purposes of improving the overall quality of
refresher training oﬀered to reservists. To that end, two research questions
were formulated:
1) What are the main problems reported by wartime company commanders
with regard to the organisation of training provided to reservists in the
framework of refresher training exercises?
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2) What kinds of activities and procedures do wartime company commanders recommend adopting in order to ensure the quality of training
provided to reservists in the framework of refresher training exercises?
The research was based on interviews with company commanders who had
taken part in the Okas refresher training exercises in 2017 and 2018, and were
engaged in the planning or conducting of training during the exercises in
question. The data was analysed using qualitative inductive content analysis.
The article covers both the main problems reported and the solutions oﬀered
to those problems.
In order to answer the ﬁrst research question (regarding the main problems
with the organisation of reservist refresher training exercises), the authors
conducted a survey, which found that the training provided to reservists in
the framework of refresher training exercises was not prepared or conducted
at the level of quality expected by either commanders or reservists. Thus, the
results indicate that the main problems are directly related to the preparation
and planning of such training.
Furthermore, the results also indicated that while some problem areas
do not fall under the purview of company commanders, their poor quality
nevertheless aﬀected the other processes managed by company commanders
(e.g. the clarity of the message contained in the call to training sent to the
reservists; the arrival of the reservists to the battalion and the related administrative activities, etc.). According to the interviewees, the main problems
were the lack of training guidance and that training objectives were not prepared or poorly prepared. For example, some commanders pointed out that
the battalion had not formulated speciﬁc training objectives for the training,
or that the main objective was not clearly understandable. However, the company commanders themselves had also failed to set training objectives for
themselves; if they had done so, it could have contributed to some extent to
the improvement of the overall quality of the training exercise.
The answers to the second research question (regarding the kinds of
activities and procedures that should be adopted to ensure the quality of
reservist refresher training exercises), demonstrated that the use of available
peace-time resources for war-time activities should be made less complicated; training topics need to be prioritised; and training materials should
be specially adapted for refresher training exercises and tailored speciﬁcally
for reservists. In addition, any changes related to equipment and technology
should not be forgotten in the planning process. The lack of instructors was
also mentioned among the reported problems, and that problem was solved
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by recruitment of reservists. Since that solution proved viable, and in order
to improve the competence of reservist instructors in the future, the company
commanders proposed that the Estonian Defence Forces should consider
engaging those reservists as assistant trainers or providing opportunities for
work shadowing in the process of training conscripts. Maintaining closer
contact with reservists was also considered important. Actually, some company commanders have already begun implementing some of these recommendations. With regard to the problems related to the arrival of reservists to
assembly areas, the company commanders pointed out that although they are
unable to inﬂuence this process as such, they can, however, direct the platoon
and squad level commanders to consider formation as a matter of priority, in
order to engage them in the training process at the ﬁrst opportunity.
The results also indicate that while the participants place high value on
the quality of training, currently, there is no systematic approach in place
to ensure that. Although company commanders do not implement quality
management principles, the research showed that the elements addressed
in Oakland’s1 total quality management model would be useful to adopt for
the purposes of achieving that goal. In addition, compliance with NATO’s
SAT (Systems Approach to Training) model, continuous assessment and
self-assessment could also help prevent the problems identiﬁed by the interviewees.
In conclusion, this article highlights the problems and bottlenecks that
company commanders should take into account when planning, preparing
and providing training in the framework of reservist refresher training exercises. In addition, the article also covers recommendations on how to prevent
and avoid these problems in the future.
Further research is warranted on the topics of setting training objectives
and choosing priority topics by company commanders in the planning and
preparation stages of these training exercises. Another point of inquiry could
be to specify the quality requirements for training materials to be prepared
speciﬁcally for reservists and how to modify existing training materials so
that they could be used by reservist oﬃcers and non-commissioned oﬃcers
in the process of teaching and training their own units. Furthermore, the possibilities of involving reservists as instructors in the training of conscripts
should also be explored.

1

Oakland, J. S. 2014. Total Quality Management and Operational Excellence, 4th Edition.
London: Routledge, Taylor & Francis Group.
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Threshold Concepts for and by Smaller Forces
Jaan Murumets
This article addresses the problem of how a smaller country could increase its
threshold defence to the maximum degree within the limits of aﬀordability.
The article provides an overview of a conceptual analysis of six possible
dimensions (or functions) of a threshold defence, highlighting the role of
deterrence and of resilience, and the importance of creating favourable conditions for allies or partners to come to assistance. The discussion focuses on
what to deter and how to achieve such deterrence, as well as how to assess
what would constitute eﬀective deterrence on the part of a small power visà-vis a larger adversary. In this context, the importance of knowing and correctly assessing the adversary is highlighted as a sine qua non. In addition,
the article also outlines and discusses two alternative ways of increasing the
chances of timely assistance from allies / partners: (a) by deliberately escalating and raising the intensity of the conﬂict in order to improve the prospects
for a timely reaction by allies or partners (“Punch Back Hard”), and (b) by
drawing out the conﬂict so as to gain time for allied decision-making and
deployments (“Protect the Skeleton”).
Generic planning tools were utilised to link the concept of conventional
threshold to policy-making and defence planning processes. First, assumptions about the policy and planning context of the application of the conventional threshold concept were established. Then, a simpliﬁed generic format
of policy guidance was used to outline the government objectives, desired
political and military end states, desired eﬀects to inﬂuence enemy calculus,
derived military missions, and applicable constraints and restraints for both
strategies. After that, broad tasks were identiﬁed across a generic construct
of services and key branches, i.e., special forces, land, air, maritime, electronic warfare / cyber-warfare, and strategic communications. The last step
entailed the identiﬁcation of military capabilities required to carry out the
tasks and missions within the policy framework established above. Two
NATO documents – Capability Hierarchy of 2015, and Capability Codes
and Capability Statements of 2016 – were used as reference. Finally, both
strategies were assessed against the six functions of a threshold, with a brief
discussion of strengths and weaknesses, and the development of preliminary
ﬁndings.
The analysis indicates that the force needed to implement the threshold
strategy codenamed “Protect the Skeleton” would need to deploy relatively
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more infantry units, and less and lower technology weapon systems and
platforms; whereas the force needed to implement the “Punch Back Hard”
strategy would need to deploy less infantry, but more and higher technology
systems and platforms. In terms of the required military capabilities there
is considerable overlap; however, the main diﬀerence lies in the fact that
capabilities for the “Punch Back Hard” strategy would lean more on longer
range indirect ﬁre, and deploy a more developed air dimension, and higher
mobility.
The comparison against the six functions of the Threshold Concept
demonstrates that both strategies are virtually equal in regard to the Trip
Wire and Barrier functions. While the “Punch Back Hard” strategy fares
somewhat better in the Alarm Bell function, as a Marker, it is clearly superior
to the “Protect the Skeleton” strategy. Against the Defence function, both
strategies are satisfactory; although the “Protect the Skeleton” strategy fared
somewhat better, provided there is enough time to conduct the call-up and
integration of reserve elements. In providing the Deterrent function, though,
the “Punch Back Hard” strategy performs clearly better than “Protect the
Skeleton”.
In conclusion, this ﬁrst cut study shows that the emerging concept of
conventional threshold is applicable within, and using the tools of, Western
defence planning methods. Speciﬁcally, as assessed against the functions
of threshold, the “Punch Back” strategy appears to fare generally better
than the ‘Protect the Skeleton’ strategy, while also being clearly superior in
providing deterrence.

The European Union’s Permanent Structured
Cooperation (PESCO) in the Area of Security and Defence
Policy – A Threat or Asset to Estonia’s Security Policy?
Philipp Ainso
This article focuses on the main internal and external factors that have
shaped the Common Security and Defence Policy (CSDP) of the European
Union and sets those factors in the context of the transatlantic security architecture and EU-US relations. The European Union’s Permanent Structured
Cooperation (PESCO) is analysed as the current primary embodiment of the
CSDP which has the potential to signiﬁcantly change the nature of transatlantic relations. Although it is too early to predict if those changes will
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be positive or negative, it is nevertheless feasible to model the most likely
alternative trajectories of PESCO’s possible future development and their
probable impact. Drawing on the historical accounts of the CSDP, the article
begins with outlining the central components of the PESCO (i.e., the battlegroups, military command, capability development, military capabilities,
defence industry and the interests of the member states) that help explain
the potential of the EU’s renewed Global Strategy to achieve its goals and
ambitions. In the most comprehensive sense, the question is whether we will
see the continuance of the prevailing type of intergovernmental cooperation
(i.e., drawing on the national defence policies of sovereign member states),
or whether the EU will decide to opt for the supranationalist route (i.e. by
pooling the sovereign defence policies of its individual member states). Thus,
in the most general terms, the potential of the components could be characterized by either supranational or intergovernmental traits, which should
reveal their overall impact in the PESCO development scenarios generated
in the course of this research.
The article outlines ﬁve possible future trajectories for PESCO based on
the inner potential of the components mentioned above and on the possible
future scenarios developed for the CSDP by Andersson et al. (2016)2. These
ﬁve scenarios provide a meaningful context for understanding the possible
(re)positioning of the EU in the transatlantic security architecture, enabling
the detection of potential risks and opportunities. The latter will, in turn,
enable gaining a better understanding of PESCO’s implications for Estonia’s
security policy.
Finally, the article outlines the main risks associated with the PESCO as
the potential for wasting NATO resources, the security policy risks inherent
in restricting products originating from the US defence industry, the prevalence of ineﬃcient niche capabilities and the type of rhetoric that can cause
the deterioration of the allied relationship. The author considers PESCO’s
main opportunities to be increased standardization among NATO partners,
expanded cooperation with third countries, development of civil support
services and facilities for the purposes of military defence, the complementing of NATO’s functions as well as the strengthening and diversifying of
Estonia’s partnerships within the Alliance.

2

Andersson, J. J. et al. 2016. Envisioning European defence. Five futures. – Chaillot
Papers, No. 137, March. Paris: EU Institute for Security Studies.
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Amphibious Assault as a Potential Threat to Estonia
Grigori Gavrilov
Estonia’s geopolitical location is the primary underlying factor dictating the
country’s defence policy. Although all three Baltic states are connected to
their fellow NATO allies in Europe via sea lines of communication, their
only land connection with continental Europe is the vulnerable 65-kilometers
long Suwałki Gap on the border between Lithuania and Poland. However,
due to the physical geography of Estonia’s shoreline and rather considerable
deﬁciencies in the ability to defend its interests at sea, Estonia’s high value
targets are exposed to amphibious assault. It is particularly alarming considering that the Russian Federation is in possession of a rather formidable naval
force in the region and also maintains a rather large, although outmoded,
amphibious force. Furthermore, Russia’s repeated attempts to modernise its
amphibious ﬂeet indicate that the strategic utility of power projection from
the sea is not lost upon Russia’s military and civilian leadership.
Although there are few current sources on how Russian joint forces would
conduct a contemporary amphibious assault, it is still possible to predict
the most likely course of action due to the high dependence of its naval
landing force on the technical features of their ships and vehicles. Considering that most of the hardware of Russia’s landing force is Soviet-made or
Soviet-derived, it is likely that their tactics have not changed much. Thus, it
is safe to presume that the Russian Federation would most likely conduct an
amphibious landing by taking guidance from Soviet-era tactics deploying a
combination of helicopter and ship-borne assault force up to brigade-size,
comprising both naval infantry and motorized riﬂe units. In such a scenario,
the naval infantry would secure the beachhead in order to enable the main
force to land and advance further inland. Consequently, it is paramount to
survey the terrain in the area of interest from two aspects: (a) whether or not
it supports the establishment of a beachhead of a predetermined size and
(b) if that beachhead would allow for further inland advance.
In case of armed conﬂict, having a great number of vitally important
targets that are not secured from a sea approach, facilitates swift advance
on the part of the assaulting amphibious force, thus creating a fait accompli
situation, which would be desirable from the Russian standpoint in case of
a hypothetical conventional conﬂict with the Baltic countries. The scenario
described above, in conjunction with the fact that the Russian Federation
still maintains a credible power projection capability from the sea, leads one
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to believe that the threat of amphibious assault against Estonia is not only
technically possible but also operationally feasible.

Alumni Shadowing Project at
the Estonian Military Academy: Faculty Feedback
on its Effect on Professional Development
Svetlana Ganina
The article provides an overview and an analysis of action research conducted in the framework of the alumni shadowing project implemented at
the Estonian Military Academy (EMA).
Participation in the alumni shadowing project provided an opportunity
for the EMA’s faculty members to gain insights into the actual professional
duties of EMA alumni by way of direct communication and on-site visits.
Interviews with participating EMA faculty members and notes from the
journal of the project’s coordinator were used as primary input data. For the
purposes of this research, alumni were deﬁned as students who had recently
graduated from the EMA, and who had gone into active service with the
Estonian Defence Forces after graduation.
This article provides an overview of research conducted in the framework
of this project that focused on the following three research questions:
1) How do faculty members define their professional development?
2) How do faculty members describe the effects of participating in the
alumni shadowing project on their professional development?
3) What were the problems encountered by the faculty in the course of this
project?
The research indicates that the EMA’s teaching staﬀ needs to gain a better
understanding of the organisation’s perspective regarding their professional
development, enabling them to plan their development more eﬃciently in
the long run.
The results showed that participation in the alumni shadowing project
increased awareness among the teaching staﬀ regarding the actual service
duties performed by EMA alumni, providing an impetus to revisit and review
the contents and methodology of the courses they teach at the EMA.
Furthermore, results indicate that the faculty members found that participation in this type of project provides an invaluable opportunity to support
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their professional development in the areas of specialised professional knowledge and teaching methodology.
Therefore, we can conclude that participation in this type of alumni shadowing project could support the professional development of the teaching
staﬀ. However, this process seems to be eﬀective only if faculty members
understand the process of their professional development and how it aﬀects
the larger organisation.
Alumni shadowing seems to be especially beneﬁcial if the teaching staﬀ
and the alumni who take part in such programmes have a clear shared understanding of their respective roles. Other contributing factors to the success of
the project seem to be the establishment of mutual trust between the pairedup teacher and the alumnus, as well as the formulation of detailed professional development strategies for each member of the organisation’s faculty.
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