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PER ASPERA AD ACTA MILITARIA

Head lugejad!

Järjekorras 19. KVÜÕA toimetiste numbriga kaasnevad mõned sisulised 
muudatused, mis loodetavasti lisavad meie ainsale eelretsenseeritavale sõja-
teaduslikule ajakirjale atraktiivsust ja suurendavad selle praktilist kasu eel-
kõige kaitseväelastest lugejate jaoks. Oleme talletanud kõik selle, mis aja 
jooksul väärtuslikuks on osutunud, nii mõndagi aga ka täiendanud ja uuen-
danud.

KVÜÕA on ainus sõjaväelisi juhte koolitav riigikaitseline kõrgkool  Eestis. 
Kogumiku koostamisel on järgitud selget joont: säilitatud on õppe asutuse 
jaoks olulised teemakäsitlused – juhtimisõpe ja sõjaväepeda googika –, mis 
kajastavad teadusliku õppe- ja arendustegevuse kulgu ning ohvit seride välja-
õppega seotud probleeme. Samas oleme meeles pidanud ka Eesti kaitse väe 
tegev- ja reservväelaste vajadusi ja väljakutseid ning käsitlenud sõjaväelise 
juhtimise ja väljaõppe üldisemaid küsimusi. Kuna KVÜÕA roll kaitse alases 
teadus- ja arengutegevuses kasvab aina, siis soovime edaspidi avaldada 
senisest rohkem sõjateaduslikke artikleid, mis puudutavad Eesti riigikaitse 
jaoks esmatähtsaid teemasid (riigikaitsestrateegia, julgeoleku- ja riigikaitse-
poliitika, ressursihaldus, sõja- ja sõjakunsti ajalugu, sõjaväeline juhtimine 
ja eestvedamine jm). Tulevikus ootame elavamat kaastööd iseäranis operat-
sioonianalüüsi ja militaartehnoloogia valdkondades pädevatelt autoritelt. 
Tähelepanu alt ei jää kõrvale ka pidevalt muutuv rahvusvaheline julgeoleku-
keskkond ning sellega seonduvad poliitilised, juriidilised, eetilised ja 
sõjandus likud aspektid. Ajakiri jätkab interdistsiplinaarsete uurimis tulemuste 
avaldamise platvormina, et anda panus sõjateaduse kui mitmetahulise teadus-
distsipliini väljakujunemisse ja arengusse.

KVÜÕA toimetised püüavad olla sillaks teaduse ja poliitika, tsiviil-
ühis konna ja kaitsejõudude, akadeemilise hariduse ja sõjaväelise välja-
õppe, argumenteeritud analüüsi ja poliitilise nõuande vahel. See on oluline 
 missioon, mida toimetuskolleegium kõigi teadusajakirjale esitatud nõudmis-
tega arvestades täita soovib. Toimetuse kolleegiumisse kuuluvad sõjandu-
sega erineval moel seotud kodu- ja välismaised teadlased ja sõjaväelased, 
ning sõjateadusliku väljaandena on ajakiri suunatud eeskätt tegev- ja reserv-

Andres Saumets
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väelastele ning riigikaitsega tegelevatele isikutele, aga ka sõjateaduslikest ja 
 julgeolekupoliitilistest seisukohtadest huvitatud lugejaskonnale.

Eesti kaitseväge ja julgeolekupoliitikat saab nüüd rohkem kui kunagi 
varem käsitada rahvusvahelise julgeolekupoliitika ja sõjalise koostöö kon-
tekstis. See toob paratamatult kaasa tihedama suhtlemise, teadmiste ja koge-
muste vahetamise sõjanduskultuuride vahel ning piire ületava teadusliku 
diskussiooni. Sestap teeme järjest enam koostööd piiritaguste autoritega. 
Selles toetab meid ka ajakirja nõuandev kogu, mis koosneb rahvusvaheliselt 
tunnustatud ekspertidest. Samm rahvusvahelistumise suunas on ka see, et 
toimetistest saab lugeda järjest enam inglisekeelseid artikleid. Samas järgib 
ajakiri endiselt emakeelse sõjandusliku mõtlemise ja oskuskeele edendamise 
põhimõtteid, samuti jääb tooni andma kodumaiste sõjandus- ja julgeoleku-
poliitiliste küsimuste teaduslik arutamine ja argumenteeritud diskussioon.

Peame oluliseks avaldada eestikeelsete kaastööde ingliskeelseid lühi-
kokkuvõtteid, et avada artiklite sisu rahvusvahelisele lugejaskonnale.

Uue rubriigiga „Sõjateaduslik mõte minevikus ja tänapäeval” soovime 
lugejatele pakkuda retrospektiivi sõjateaduslikest diskussioonidest, mis ei ole 
oma tähendust siiani minetanud. Teisalt soovime anda tänastele sõjandus-
ekspertidele võimaluse arutleda sõjateaduse olemuse ja määratluse, piiride 
ja proovikivide üle, et panustada sisuliselt sõjateaduse kui teadus distsipliini 
 edasisse arengusse Eestis. Rubriik on avatud ka päevakajalistele sõja-
teaduslikele lühianalüüsidele ja argumenteeritud kommentaaridele.

Rubriik „Raamatuarvustus” on samuti värske lisandus – selles tutvus-
tatakse rahvusvaheliselt tuntud sõjandusteoseid, mis on kõnekad ka Eesti 
kaitsejõudude jaoks. Rubriigis „Sündmus” märgitakse ära Kaitseväe Ühen-
datud Õppeasutustes toimunud teadusüritused, mis tiivustavad teaduspõhist 
õppetööd ning edendavad kaitsealast teadus- ja arendustööd.

Ehkki ajakirja kvaliteedi seisukohast on ja jääb keskseks sisu, annab 
palju juurde ka vorm – juba järgmisel korral loodame lugejate ette astuda ka 
visuaalselt uuenenud kujul. Toimetuskolleegiumi nimel täname kõiki auto-
reid, retsensente, konsultante ja toimetajaid tehtud töö eest ning loodame, et 
lugejad leiavad siinsest numbrist nii tuge oma igapäevasele kutsetööle kui ka 
impulsse oma mõtete akadeemiliseks väljendamiseks.

Esimese Eesti iseseisvusaja üks tuntumaid sõjaväelisi juhte ja sõjandus-
liku mõtte arendajaid, kin-ltn Nikolai Reek, on kirjutanud 1936. aastal, et 
me vajame algupärast sõjanduskirjandust eelkõige „… iseseisva sõjalise 
mõtle mise, eeskätt meie algupärase doktriini kujundamiseks ja arenda miseks 
ning tema sisendamiseks kaitseväe laiematesse massidesse. Meie algu-
pärase  doktriini alaline värskus, tema hoidmine ajanõuete kõrgusel ja lõpuks 
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 doktriini ühtlus on neid tegureid, mis mõnede teiste tegurite hulgas kompen-
seerivad meie arvulist ja tehnilist nõrkust. /…/ Et ära hoida soistumist meie 
juhtkonna massi vaimsel pinnal, selleks on vaja elustada sõjalist mõtlemist 
ja parimaks abinõuks on siin algupärane sõjakirjandus.”1 – Sõnad, millel on 
ajatu ja kestev väärtus ka tänases Eesti kaitseväes-

Head lugemist, kaasamõtlemist ja uusi kaastöid soovides

Andres Saumets
peatoimetaja

1  Reek, N. 1936. Juhi sõjakirjanduslikust loomingust. – Sõdur, nr 16/17, lk 393–394.





IS GAME THEORY COMPATIBLE
WITH CLAUSEWITZ’S STRATEGIC THINKING?

Detlev-Holger Müller

Although game theory is a rather young area of science, it is already well 
established in the fi eld of mathematically oriented decision-making tech-
niques. Initially its fi ndings were mainly aimed at describing and explain-
ing economic processes, later however these concepts of thinking were also 
applied to political and military-strategic problems. The development and 
implementation of the Flexible Response nuclear strategy was based on game 
theoretical calculi, but it has also been applied to arms control, as well as 
confi dence and security-building measures.

In Clausewitz’s broad array of works, including his opus magnum, the book 
“On War,” one can fi nd a great deal about strategy. For a basic understanding of 
his arguments, it is important to keep in mind the fact that he has certainly not 
written a doctrine, but strives rather to give a guide on how to think: “Given the 
nature of the subject, we must remind ourselves that it is simply not possible 
to construct a model for the art of war that can serve as a scaffolding on which 
the commander can rely for support at any time.”1 Clausewitz’s main concern, 
therefore is to train the strategic spirit, and not to try to press a commander into 
a tight corset of rules. To do so he describes the basic, permanently changing 
nature of war and he shows the instruments of analysis, which should be taken 
into consideration in a concrete strategic situation.

Using this as a point of departure, the subsequent contribution2 tries to 
deal with the question of whether a strategic calculation, based on game the-
ory, can be derived from Clausewitz’s (philosophical) concept. If this should 
prove to be the case, then game theory must certainly become a further ele-
ment in the toolbox of Clausewitz’s instruments of analysis.

The origin of a systematic development of game theory is connected with 
the names John von Neumann and Oskar Morgenstern. In 1928 Neumann 

1  Clausewitz, Carl von. 1989. On War. Translated by Michael Howard and Peter Paret. 
Princeton University Press, p. 140.
2  The following is based on the author’s thesis “Clausewitz’ Verständnis von Strategie im 
Spiegel der Spieltheorie” (Berlin 2012).

ENDC Proceedings, Volume 19, 2014, pp. 11–25 www.ksk.edu.ee/toimetised/
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published an article “Zur Theorie der Gesellschaftsspiele”3 and formulated 
the basic thoughts to such game situations in which the outcome of the action 
of one player is directly dependent on the intentions of the other protagonists. 
Together with Morgenstern he wrote a book titled “Theory of Games and 
Economic Behavior” (fi rst edition in 1944), which is considered to be the 
very starting point of this area of science.

The overall purpose of game theory is the description, analysis, and reso-
lution of such decision-making situations where the individual options and 
alternatives of several participants (players) clash, and the consequences of 
each of these courses of action are in an interdependent relationship. Between 
the choices, there exists a system of dependencies combined with mutual 
interference4. The emphasis of the research is therefore placed on decisions 
made in social situations where the participants have confl icting interests, or 
at least a mixture of common and confl icting intentions.

To demonstrate its principal way of thinking, let us take a look at a  classic 
example of game theory, the so-called Prisoners’ Dilemma, which shall illus-
trate its procedures. This example is based on the following story:

Two suspects are apprehended and separately interrogated. If neither con-
fess to the major crime they were apprehended for, both will be charged with 
minor crimes, and then convicted. If both confess, both will be convicted 
of the major crime with a recommendation of leniency. If one confesses 
while the other does not, the squealer will receive a suspended sentence; the 
other will be convicted and receive a full sentence. In detail the offer of the 
 prosecutor is as follows:
• if both confess, the official imprisonment of nine years will be reduced 

to six years;
• if only one confesses, while the other does not, the first will get one year, 

while the other will receive nine years;
• if neither one confesses, a prison sentence of three years for each of them 

will be the consequence.

Following this discussion there is no possibility for the two offenders to get 
into contact with one another and to coordinate their behaviour (solitary con-
fi nement).

3  Neumann, John von. 1928. Zur Theorie der Gesellschaftsspiele. – Mathematische 
Annalen, Band 100. Berlin, S. 295–320.
4  The essential difference between this and classical decision-making techniques (“Opera-
tions Research”) is that these are focused on only “one” decision-maker, who will optimize 
his objective function in a given set of conditions.
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In the light of the foregoing, a matrix can be generated (Figure 1a), which 
is to read in the following way:
• if each of the four fields is fixed, what would happen to both offenders, 

based on their combined behaviour?
• the left figure always represents the time of imprisonment for a(1), the right 

figure is consequently the result for a(2);
• a negative algebraic sign indicates that imprisonment means the loss of 

freedom, so in this case –1 is better than –9.

OFFENDER a(2)

does not 
confess confesses

does not 
confess

confesses

–3; –3

–1; –9

–9; –1

–6; –6

O
F
F
E
N
D
E
R

a(1)

Figure 1a. Prisoners’ Dilemma

In order to avoid the use of negative fi gures this matrix will be transferred to 
another one (Figure 1b), in which the fi gures refl ect, for both offenders, the 
gain of freedom they can achieve with regard to the maximum of punishment 
of nine years.

OFFENDER a(2)

does not 
confess confesses

does not 
confess

confesses

6; 6

8; 0

0; 8

3; 3

O
F
F
E
N
D
E
R

a(1)

Figure 1b. Prisoners’ Dilemma
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(By means of this linear transformation we have again attained the normal 
cardinality without having changed the basic structure of the problem5.)

Keeping in mind the offer of the prosecutor, the two offenders can now 
consider the following strategies:
• for a(1) the strategy to confess is better than to not confess, because wha-

tever a(2) decides, in any case 8 > 6 respectively 3 > 06 will be the result 
for a(1);

• for a(2) to confess is also more favourable than to not confess, because 
whatever a(1) decides, it follows that, in any case 8 > 6 respectively 3 > 0 
will be the result for a(2);

• so, from the rational point of view of both of the offenders, the strategy 
to <confess> is the only reasonable solution since the result of this stra-
tegy is that for both, three years will be suspended from the maximum of 
punishment of nine years7.

This combination of confess/confess is self-stabilising because neither of the 
players benefi ts from unilateral deviations in their decision making8. This 
state of affairs is called a Nash equilibrium, named, in honour of John Nash, 
who discovered this principle of mutual best response in 19509.

This solution concept, the Nash equilibrium has found a wide range of 
applications as it is also applicable to situations with more than just two 
players, and also for situations where there are more than just two options. 
However, there are some diffi culties. It is perfectly possible, for example, 
that there can be more than only one Nash equilibrium in a game; this will 
cause a selection or coordination problem. Moreover, the Prisoners’ dilemma 
is a good illustration of how the Nash equilibrium is not necessarily the best 
solution. For instance if both suspects agree to not confess, they could gain 
six years of freedom each (instead of three years in the equilibrium). How-
ever, as this combination offers a deferred incentive to deviate, it cannot be 
stable. This means that the Nash equilibrium and the Pareto effi ciency are not 
necessarily identical.

5  For a mathematical point of view a value of nine has been added to each number; accord-
ing to the rules of addition of matrices, this does not change their structure.
6  In the nomenclature of game theory this is called a dominant strategy.
7  This solution, by the way, would not be different, even if both would have had the oppor-
tunity to communicate before their decisions!
8  For a(1) this would mean a deterioration of 30; for a(2) the same would apply.
9  In 1994 he was awarded the (Nobel) Price in Economic Sciences for his pioneering anal-
ysis of equilibria in the theory of non-cooperative games.
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Descriptions of decision-making situations with a matrix are obviously 
 limited to those cases, where all the players have only one action to choose 
from, simultaneously10. If the situation requires a sequence of actions which 
are variable in time and in substance11, then the depiction needs to be differ-
ent. With reference to the well-known “decision tree” (Operations Research) 
game theory uses a similar model called “game tree”. Without connecting it 
to a concrete example, the following Figure 02 shall demonstrate the basic 
principle (the term “z” stands for a possible option, the upper term “(1)” or 
“(2)” indicates player a(1) respectively a(2), and, fi nally, the lower term “(1)” or 
“(2)” counts the total number of actions of the respective player; the “” sym-
bolises a decision knot which indicates a selection situation between several 
alternatives):

 

PLAYER a(1)

PLAYER a(2)

PLAYER a(1) PLAYER a(1)

Z1
(1) Z1

(1)

Z1
(2) Z1

(2) Z1
(2) Z1

(2)

Z2
(1) Z2

(1) Z2
(1) Z2

(1) Z2
(1) Z2

(1) Z2
(1) Z2

(1)

(... (... (... (... (... (... (... (... (... (... (... (... (... (... (... (...

Figure 2. Game tree

(Thus, it is quite apparent that in this manner more than two players and a 
multitude of sequences of actions can be captured.)

In order to fi nd the best, or most stable (!), solution using these parameters 
backward reasoning as well as the Subgame perfect equilibrium from Selten 
can be applied.12

10  An example of this is the well-known rock-paper-scissors-game (sometimes also called 
the Janken Game).
11  Just think of chess.
12  The details of these procedures are beyond the scope of this article; they can be found in 
any textbook about Game theory.
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The possibilities of game theory to deal also with military problems was 
recognized rather early – mainly in the USA. In the 1950s13 fi ghter-fi ghter 
situations and anti-missile defence systems were already being analysed on 
the basis of game theory, as were submarine manoeuvres. Colonel Haywood 
(US) was the fi rst to try to apply game theoretical thinking to the military 
decision-making process14. Working from the assumption that “Likewise 
 battle between two opposing military forces is a two-person game”15 he ana-
lysed a valid “Estimate of the Situation” at that time by using the structure 
of a zero-sum game, and found that: “The identity of the doctrine of the 
 “Estimate of the Situation” with the minorant game of the von Neumann 
theory is signifi cant. The minorant game is the most conservative possible 
play of the game.”16 In his view a decision rule, which is only oriented to 
the enemy’s capabilities and not to his intentions, does not carefully weigh 
the opportunities and risks. Therefore he insists: “Game theory may well 
serve in this role as a stimulus and tool for the development of doctrines of 
decision.”17

Four years later the same Haywood published an informative study about 
two major World War II operations, which he analyses with the instruments of 
game theory18. One of these is the Avranches-Gap Situation which occurred 
in 1944 as part of the landings in Normandy (D-Day) when the US troops 
under General Bradley and German forces under the command of Field Mar-
shal von Kluge faced one another. The second subject of investigation hap-
pened in the Pacifi c War and is called the Rabaul-Lae Convoy Situation (also: 
Battle of the Bismarck Sea) in 1943; it deals with the employment of US air 
forces against the movement of Japanese fl eet in that area.

13  The Nobel laureate Aumann states: “The 1950s were a period of excitement in game 
theory. … The major applications at the beginning of the decade were to tactical military 
problems: defense from missiles, Colonel Blotto, fighter-fighter duels, etc. Later the empha-
sis shifted to deterrence and cold war strategy, with contributions by political scientists like 
Kahn, Kissinger, and Schelling.” See Aumann, Robert J. 1987. Game theory. – Eatwell, 
John; Milgate, Murray; Newman, Peter (eds). The New Palgrave – A Dictionary of Econom-
ics, Volume 2. London/New York/Tokyo, p. 467.
14  See Haywood, Oliver G. 1950. Military Decision and the Mathematical Theory of 
Games. – Air University Quarterly Review, 1950 (1), pp. 17–30.
15  Ibid., p. 20.
16  Haywood 1950, p. 28.
17  Ibid., p. 30.
18  See Haywood, Oliver G. 1954. Military Decision and Game theory. – Journal of the 
Operations Research Society of America. 1954 (4), pp. 365–385.
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In the US, theorists such as Herman Kahn also used game theoretic 
 methods, and the Nobel laureate Harsany as well outlines: “In the period 
1965–69, the U.S. Arms Control and Disarmament Agency employed a group 
of about ten young game theorists as consultants. It was as a member of this 
group that I developed the simpler approach, already mentioned, to the analy-
sis of I-games. I realized that a major problem in arms control negotiations 
is the fact that each side is relatively well informed about its own position … 
but may be rather poorly informed about the other side’s position in terms of 
such variables.”19

The economist, and 2005 Nobel laureate, Thomas Schelling has inten-
sively researched scenarios of the Cold War, such as nuclear deterrence, and 
the arms race from the perspective of game theory. The core element of his 
theory is the conclusion that in most cases, confl ict situations (to be under-
stood as a two-person game) can be regarded as a mixture of pure confron-
tation on the one hand, and common interests on the other. It is because of 
this twin character that Schelling sees the diffi culty of assigning this type of 
game to either the cooperative or to the non-cooperative game. He therefore 
created a new terminology, calling them mixed-motive games. According 
to  Schelling, military-strategic considerations clearly belong to this class of 
games.

On the basis of this mixed motive model Schelling concentrates on “the 
exploitation of potential force”, i.e. he does not place the focus on the real 
deployment of forces. On the contrary, he lays emphasis on the threat of 
force as a means of avoiding war, but without neglecting the enforcement of 
one’s own interests. This pre-war orientation needs to be seen in the context 
of nuclear weapons, their strategic effect and potential for escalation, but 
regardless of this Schelling’s argumentation is determined by his concern 
that under the umbrella of the Cold War each (regional) confl ict, although it 
may be of a limited and conventional nature in the beginning, can develop 
into a larger armed confl ict between the bloc powers. Confl icts are generally 
decision situations in which the options to act on one side will depend on the 
intentions of the other party (Schelling: “theory of interdependent decision”); 
this fact, in combination with the existence of partially parallel interests, 
provides the opportunity to coordinate actions in mutually benefi cial  synergy. 

19  Harsanyi, John C. 1994. Games with Incomplete Information. Nobel Lecture, 
 Decem ber 9, 1994, p. 138; complete text of the lecture under: <http://nobelprize.org/nobel_
prizes/economics/laureates/1994/harsanyi-lecture.pdf>, (27.02.2009).
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To achieve such a level of cooperation, Schelling proposes the method of 
bargaining, either in explicit or tacit form (“Trading with the enemy”20).

Altogether, this limited selection of examples of game theoretical thinking 
in military affairs can only indicate to what extent this area of science has 
meanwhile developed as an instrument of analysis of strategic problems and 
as a supporting tool for decision-making. Two fundamental directions can be 
differentiated: (1) Models of game theory are capable of providing, within the 
framework of a lessons learned-process, explanatory approaches to military 
operations already completed. (2) Game theoretical patterns of thoughts can 
be useful in the decision-making process, if the rules of the game can still 
be infl uenced; Schelling, makes this very clear with his considerations about 
commitment and threats in connection with the advantages and respective 
disadvantages of a fi rst or second move21.

Clausewitz has dealt in many ways with the subject of strategy. Worth 
particular mention, are the document “Strategie” of 1804 (with amendments 
of 1808 and 180922), the paper “Die wichtigsten Grundsätze des Kriegfüh-
rens zur Ergänzung meines Unterrichts bei Sr. Königlichen Hoheit dem 
Kronprinzen”23, and, of course, his masterpiece “On War” 24 which he him-
self understands to be a book about strategy (“The theory of major operations 
(strategy, as it is called) … .” [70]).

The starting point of his edifi ce of ideas is the basic premise that “Accord-
ing to our classifi cation, then, tactics teaches the use of armed forces in the 
engagement; strategy, the use of engagements for the object of the war.” 
[128] When Clausewitz uses the term “teaches” in connection with strategy, 
this does not mean at all that he is presenting a set of regulations (“A posi-
tive doctrine is unattainable” [140]; he rather intends to give us guidance for 
thinking: “Theory should be study, not doctrine” [141]. Therefore, his under-
standing of a theory reads as follows: “It is an analytical investigation leading 
to a close acquaintance with the subject; applied to experience – in our case, 

20  See Schelling, Thomas. 1975. A Framework for the Evaluation of Arms-Control Pro-
posals. – Dædalus. 1975 (3), p. 189; Schelling, Thomas. 1984. Choice and Consequence. 
Cambridge (Mass.)/London, p. 249.
21  See Schelling, Thomas. 1960. The Strategy of Conflict. Cambridge (Mass.)., p. 124.
22  This document was first published about 100 years later: see Kessel, Eberhard (Hrsg.) 
1937. Carl von Clausewitz – Strategie aus dem Jahr 1804 mit Zusätzen von 1808 und 1809. 
Hamburg.
23  Clausewitz, Carl von. 1980. Vom Kriege. Troisdorf, S. 1047 et seq.
 24  The now following quotations from this book do all refer with its {page numbers} to the 
translated edition by Howard, Michael and Paret, Peter from 1989.
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to military history – it leads to thorough familiarity with it.” [141] In view of 
the above, in the following it shall be examined whether game theory can be 
suitably integrated into Clausewitz’s set of instruments for analysis.

The basic structure of Game theory as a method of decision-making in 
interactive situations is found relatively easily in Clausewitz’s universe of 
ideas. Under the headline “War is an Act of Human Intercourse” (Book Two, 
Chapter Three) Clausewitz states that war “is part of man’s social existence”, 
and describes it as “a clash between major interests.” [149] In view of his 
multiple remarks about the interdependence of the opponents (see e.g. [80] 
[136] [586]) it becomes quite clear that for Clausewitz all military operations 
have a social dimension and an interactive character. In that regard one can 
fi nd a remarkable congruency between the basic model of game theory and 
Clausewitz’s understanding of the nature of war and its inherent military-
strategic thinking.

Another relevant element of game theoretic reasoning is information and 
its availability for all parties concerned. For Clausewitz this factor is also 
of importance (although he does not use the word “information” but rather 
makes use of other terms with the same sense, which were common to the 
language of his time). In a letter to a Major Röder in 1827 he wrote that 
strategic design must, by necessity, be created due to the war efforts of both 
parties, while also adding some considerations about the necessary situational 
information25. In “On War” some parts of the text underpin this requirement, 
inter alia the following statement: “…, we must fi rst examine our own politi-
cal aim and that of the enemy. We must gauge the strength and situation of the 
opposing state. We must gauge the character and abilities of its government 
and people and do the same in regard to our own. Finally, we must evaluate 
the political sympathies of other states and the effect the war may have on 
them.” [586] From this it can be deduced that Clausewitz’s military-strategic 
considerations are based – similarly to the approach of game theory – on a 
look at the situation from two perspectives, namely from one’s own and from 
the hostile one, and in a weighing of the mutually existing action potentials, 
take into account their interrelationships.26

25  See Rothfels, Hans. 1923. Zwei strategische Briefe von Clausewitz. – Wissen und Wehr, 
1923 (3), S. 166.
26  Under the headline “On the Theory of War” (Book Two, Chapter Two) Clausewitz rejects 
the dominant practice of his time, to look only at the own capabilities and skills. This per-
ception finds its expression by saying e.g. “They consider only unilateral action, whereas 
war consists of a continuous interaction of opposites.” [136]
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Very often Clausewitz uses the term “probability”, and does so in a two-
fold sense: on the one hand he is focused on the likelihood of success, and he 
points out some factors which may have a positive impact on this aim (“In 
war, of course, one is always looking to have a chance of succeeding, either 
by physical or moral advantages.”27); on the other hand, he combines this 
with some assessments of the enemy (“From the enemy’s character, from his 
institutions, the state of his affairs and his general situation, each side, using 
the laws of probability, forms an estimate of its opponent’s likely course and 
acts accordingly.” [80]) The fi rst of these two aspects rather illuminates the 
later act of executing a strategic decision, following his maxim “to make the 
best use of the available resources”28. The second aspect, however, is clearly 
of game theoretic character, because it is used by Clausewitz to describe the 
development of a military strategy as a process of mutual conjectures with 
feedback effects. And this is precisely the basic model of game theory.

In its origin game theory is based on a fi ctitious character homo oeconomi-
cus (a fi ctional being situated in the economic sciences), i.e. and assumes 
that all stakeholders involved act completely rationally, and are focused on 
the maximisation of their benefi t. Based on that are inter alia the principles 
of the Dominant strategies, the Nash equilibrium, and the Subgame perfect 
equilibrium. Clausewitz himself implies that the commander-in-chief will 
also  follow a rational principle, and consequently one will fi nd in his work 
some references to economic principles. In a fundamental way he points out: 
“In the utilization of a theatre of war, as in everything else, strategy calls for 
economy of strength. The less one can manage with, the better; but manage 
one must, and here, as in commerce, there is more to it than mere stingi-
ness.” [500] Admiring the King’s strategy in the Seven Years’ War he praises 
 Frederick the Great of Prussia “But for seven years he skilfully husbanded 
his strength …” [94]. The comparison of war with trade [149] is also an 
 indication of his cost-benefi t thinking, as are his considerations about the 
expenditure of force in relation to the purpose envisaged [81] [92] [322]. With 
the statement “Each unnecessary time exposure, each unnecessary detour is 
a waste of strength and therefore an abomination for strategic plans”29 it 

27  See Clausewitz 1980, p. 1048 (translation of this quotation by the author).
28  See Clausewitz, Carl von. 1805/1956. Bemerkungen über die reine und angewandte 
Strategie des Herrn von Bülow. Neue Bellona, Neunter Band, S. 252–287. – Nachdruck in 
Wehrwissenschaftliche Rundschau. Nohn, Ernst A. 1956. Der unzeitgemäße Clausewitz. 
Beiheft 5, S. 12.
29  See Clausewitz 1980, p. 1020 (translation of this quotation by the author).
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becomes obvious that the gap between revenue and use of resources should 
be as large as possible. Thus the fundamental premise of game theory is 
 echoed in Clausewitz’s understanding of the strategic outturn account.

Three fundamental directions of methodological approach can be found 
in his main opus “On War”: (1) primarily a philosophically-dialectically ori-
ented thinking and reasoning; (2) furthermore a rationale, which is based on 
comprehensive studies of historical battles and wars; (3) fi nally, a critical 
assessment of the strategic theories of his time, as well as an analysis and 
evaluation of real confl icts of that time (campaigns of Napoleon, Wars of 
Liberation). The philosophical orientation in his work – infl uenced by the 
teachings of Kant and Kiesewetter – is manifested by his effort to recognise 
the phenomenon of war in its real substance, inner logic, and timeless char-
acter30; his dialectical approach aims to examine each subject-matter via its 
antipoles. The main purpose for Clausewitz is to bring theory and practice 
into harmony. His appreciation of military-historical events is expressed in 
his formulation of the power of historical evidence and is refl ected in numer-
ous studies of battles and campaigns (the fourth to the tenth volume of his 
Hinterlassene Werke is a testament to this). In view of the Napoleonic wars of 
conquest and the resulting tendencies in the manifestation of armed confl icts 
he says: “Since Bonaparte, then, war, fi rst among the French and subsequently 
among their enemies, again became the concern of the  people as a whole, 
took an entirely different character, or rather approached its true character, 
its absolute perfection. There seemed no end to the resources  mobilized; all 
limits disappeared in the vigour and enthusiasm shown by governments and 
their subjects. Various factors powerfully increased that vigour: the vastness 
of available resources, the ample fi eld of opportunity, and the depth of feeling 
generally aroused. The sole aim of war was to overthrow the opponent. Not 
until he was prostrate was it considered possible to pause and try to reconcile 
the opposing interests.” [592] He combined these thoughts with a massive 
critique of the military literature which then prevailed.

Clausewitz expresses more than once his poor opinion of the theories of 
war of his time. The study “Bemerkungen über die reine und angewandte 
Strategie des Herrn von Bülow”31 as well as “Ueber den Zustand der  Theorie 

30  “We should like to add that this chapter, more than any other of our work, shows that 
our aim is not to provide new principles and methods of conducting war; rather, we are con-
cerned with examining the essential tenets of what has long existed, and to trace it back to its 
basic elements.” [389]
31  Clausewitz 1805/1956.
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der Kriegskunst”32 bear witness to this attitude. Also in “On War”, of course, 
Clausewitz addresses this aspect, e.g. in the section “On the Theory of 
War” (Book Two, Chapter Two). Thus from these multiple sources it can be 
deduced that his general creed is to not force strategy into the straitjacket of 
a positive doctrine with fi xed rules. It becomes rather clear that his basic idea 
is to impart a profound basis of insight, as well as suitable foundations for 
assessment, and a basis for making decisions. Accordingly, his main effort 
is concentrated on the training of the mind (“In our refl ections on the theory 
of the conduct of war, we said that it ought to train a commander’s mind, or 
rather, guide his education; theory is not meant to provide him with positive 
doctrines and systems to be used as intellectual tools.” [168]). The instrument 
for this training is what he calls “critical research”, i.e. a deep analysis of the 
subject, the result of which must then be juxtaposed with the theory.

Clausewitz states that “so-called mathematical factors never fi nd a fi rm 
basis in military calculations” [86], and he completely disagrees with the 
attempts to reduce the conduct of war down to measurable dimensions and 
geometric forms33. This attitude does not seem to harmonize with mathe-
matically oriented decision-making techniques. However, one must under-
stand this massive rejection as a renewed denial of any attempt to construct a 
model, with normed instructions, to manage real war situations/strategic deci-
sions. Another nuance of his thinking becomes obvious when he answers to 
the question “Should a commander-in-chief know much about mathematics?” 
with the statement “if he has studied it for to train his mind, then it might be 
good for him, …”34; so, as a training of the intellect, Clausewitz considers 
mathematics to be a pursuit which makes very good sense. Let us now com-
bine this last statement with the aforementioned tool of critical research as a 
method of analysing the subject. If historical examples are this subject, then 
game theory can be considered as an analytical tool in the sense that Clause-
witz intended, in that it is appropriate for an ex post oriented evaluation. It is 
in this capacity that it can help the process of “analytical investigation lead-
ing to a close acquaintance with the subject applied to experience – in our 
case military history – it leads to thorough familiarity with it. The closer it 
comes to this goal, the more it proceeds from the objective form of a science 

32  This essay is a preliminary work to “On War”; see Clausewitz, Carl von. 1990. Schrif-
ten – Aufsätze – Studien – Briefe. Zweiter Band (1. Teilband). Hrsg. von Werner Hahlweg. 
Göttingen, p. 23 et seq.
33  Cf. the section “On the Theory of War” (Book Two, Chapter Two).
34  Clausewitz, Carl von. 1937. Strategie. Hrsg. von Eberhard Kessel. Hamburg, S. 39.
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to the subjective form of a skill, …” [141]. The character of Game theory 
gains even greater importance, for as Clausewitz states: “Military activity is 
never directed against material force alone; it is always aimed simultaneously 
at the moral forces which give it life, …” [137]; i.e. it is not enough to only 
assess the material capabilities of the enemy, but also to take into considera-
tion his intentions.

Finally, another reference to a passage in “On War” shall demonstrate, 
how much Clausewitz’s understanding of causes, effects, links and their 
assessments resembles the thinking of game theory. In the section about 
“Critical Analysis” (Book Two, Chapter Five) he points out that war is a 
coherent whole, in which each subtransaction has an infl uence on the fi nal 
result. For him the cause-and-effect relationship, to be considered over 
 several steps (“One can go on tracing the effects that a cause produces so long 
as it seems worth while.” [158]) is an important assessment criterion. In the 
same  manner he sees the importance of means and ends, and he underlines 
especially that a means on one level becomes an end at the next higher level, 
possibly with a different value (“Every stage in this progression obviously 
implies a new basis for judgment. That which seems correct when looked 
at from one level may, when viewed from a higher one, appear objection-
able.” [159]). For both, the cause-and-effect relationship and the link between 
means and ends, Clausewitz demands “The pursuit of this chain, upward and 
downward, …” [159] in order to clearly identify the interrelation with the 
desired end-state as well as to measure the contribution of a single action in 
view of the big picture.

Following these refl ections about the cause-and-effect relationship and 
the link between means and ends, Clausewitz analyses Napoleon’s campaign 
in Italy in 179735, thus concretising a theoretical discussion with a real-life 
example. First, he analyses the decision-making situation at the level of 
Napoleon, then considers the ‘higher’ viewpoint of the French Directory, 
and in a further step he turns to the Austrian side with Archduke Charles 
and  considers the existing options for action and intentions. As a conse-
quence of these considerations he assesses all courses of action, coming to 
the  conclusion that Napoleon did well when he agreed “to sign the peace 
of Campo Formio, on conditions that imposed on the Austrians no greater 
sacrifi ces …” [160].

The entire passage, in fact, makes use of the game theoretic model game 
tree. And when he says “In a critical analysis of the action, the search for the 

35  See ibid., S. 159 et seq.
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causes of phenomena and then testing of means in relation to ends always 
go hand in hand, for only the search for a cause will reveal the questions that 
need to be studied.” [159] this is clearly the method of backward reasoning 
Subgame perfect equilibrium! Finally, at the end of this passage he addition-
ally states “Critical analysis is not just an evaluation of the means actually 
employed, but of all possible means – which fi rst have to be formulated, that 
is, invented” [161], and this statement precisely applies to the defi nition of 
“strategy” in the sense of Game theory.

* * *

As a conclusion it can be said that it is not only a theoretical construct, to link 
elements of game theory with Clausewitz’s strategic thinking; on the  contrary, 
his philosophical considerations of war in all its facets fi nd its equivalent in 
the basic models of game theory. So, in response to the initial question, it can 
be assumed, that Clausewitz, if he had had knowledge of this area of science, 
would have been open to game theoretical methods. Of course, he would 
always have insisted on not deducing doctrinal formulas and rules from the 
models, but he would have accepted game theory as a tool to train the mind 
and to improve the intuitive judgment. He views such permanent training as 
essential, and therefore states: “No activity of the human mind is possible 
without a certain stock of ideas; for the most part these are not innate but 
acquired, and constitute a man’s knowledge.” [145]

In his work, these are Clausewitz’s fundamental concerns: to offer an 
approach to the complexity of the phenomena of war; to identify the act-
ing factors therein; to record the interdependent relationship between cause 
and effect; it is these facets that must be combined and focused to create a 
basis for the formation of an independent opinion (“Knowledge must become 
Capability”; Book Two, Chapter 2). In the pursuit of this goal Clausewitz 
uses the scientifi c fi ndings of his time. For obvious reasons he did not have 
access to the results of contemporary research such as sociology, psychology, 
political science, nor Game theory. However, it has been shown that game 
theoretic models are not only formally included in Clausewitz’s understand-
ing of strategy, and that Game theory is also a useful part of a well-rounded 
education. If Clausewitz and his works are still to be considered relevant (and 
his main book is not to be used as only a popular quarry for quotations!), then 
an offi cer’s training and education should also take into account Game theory 
as an important tool of thinking.
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MILITARY LEADERSHIP AND LEADERS1

Jörg Keller

“Military leadership is an art, a creative activity based on character, ability, 
and mental power”.

1. Introduction

In his book “Narren, Nulpen, Niedermacher” (original title: “Military  Blunders”), 
which describes the mishaps of incompetent military commanders, Geoffrey 
Regan (1998: 7)2 writes:

“There are just as many incompetent physicians, dentists, accountants, 
lawyers, teachers and engineers as there are incapable military comman-
ders. For its potential impact on society, however, military failure often has 
much more serious consequences. In civil aviation, a pilot might cause the 
death of several hundreds of people, while the decision of a general might 
kill tens of thousands of people.”

Given that the actions taken by military commanders are highly signifi cant, 
one would expect that a great deal of research would have already been done 
on this topic. Surprisingly, though, in Germany this is only true to a limited 
extent. German history papers, particularly those published by the Military 
History Research Institute of the Bundeswehr, deal with military command-
ers and (war-time) events from a purely historical perspective. There are, 
however, sociological3 and psychological papers that focus on this phenom-

1  This article was originally published in the German language (Führung und  Führer 
im Militär), published in the volume “Militärsoziologie – Eine Einführung” (2. Aufl., 
 Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 475–493, 2012), editors Nina 
 Leonhard and Ines-Jacqueline Werkner.
2  At the request of the author the in-text referencing style is used.
3  In this connection, attention should be drawn to the papers published by the “Wehrso-
ziologische Forschungsgruppe” (Military Sociological Research Group), which, even though 
they are not very recent, can be considered fundamental in many respects and are also taken 
into account in this paper. See Roghmann, Sodeur 1968 and König 1977 on this topic.

ENDC Proceedings, Volume 19, 2014, pp. 26–45 www.ksk.edu.ee/toimetised/
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enon. In contrast, the Anglo-Saxon countries offer numerous empirical papers 
and extensive discussions on this subject. In addition, as far as the German-
speaking countries are concerned, the papers published by the ETH in Zurich, 
where one part of Swiss offi cer training is conducted4, should not go unmen-
tioned, either. Leadership, however, is heavily infl uenced by the relevant 
country’s general and military culture, which is why these foreign research 
papers, unfortunately, can hardly be transposed to the German environment.

Persons looking for German texts containing the keywords “ Führung” – 
which in the context of this article will be translated as “leadership” which can 
also mean “command and control” – and “Bundeswehr”, will fi rst encoun-
ter articles about the most recent scandals, in addition to various reports 
issued by the Parliamentary Commissioner of the Armed Forces. They will, 
however, subsequently encounter information associated with the concept 
of “Innere Führung” (Internal Leadership and Civic Education). This term 
describes a reform concept that was developed by a small group of  offi cers 
around Wolf Graf von Baudissin in the 1950s, when the  Bundeswehr was 
established.5 The objective of this concept was to  integrate the armed forces 
into the young democracy of the Federal Republic of  Germany, wherein the 
civic rights of the force’s personnel were to remain as unaffected as possi-
ble during military service. Later, the concept became more formalized and 
was published in the form of Joint Service Regulation ZDV 10/1 “Innere 
Führung”, and then further developed into multiple new  versions. Although 
the buzzword “Innere Führung” is associated with a large amount of both 
oral and  written information about leadership and command and control, and 
although “Innere  Führung” is frequently even referred to as the Bundeswehr’s 
leadership concept, it should rather be considered the Bundeswehr’s organi-
sational philosophy. “Innere Führung” thus describes the Bundeswehr’s (cor-
porate) principles but does not deal with the immediate practical challenges 
that are faced by military leadership. Instead, it is centred on general leader-
ship norms, and makes no mention of military skills at all.

Someone who further wishes to widen their search for publications on 
leadership and Bundeswehr on this subject will fi nd a kind of advice  booklet 
on military leadership, small editions of which are available at specifi c 

4  See particularly the studies published by the military academy at the ETH in Zurich, e.g. 
Steiger 2009.
5  See, among other sources, Schlaffer 2007, Dörfler-Dierken 2006 and the article 
“Zivil-militärische Beziehungen” by vom Hagen, also contained in this book (Leonhard, 
Werkner 2012).
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 publishers (e.g. Oestmann 2006). Empirical research fi ndings on Bundeswehr 
leadership, however, are very rare6 and mostly obsolete, and theoretical, 
 scientifi cally justifi ed papers on this topic have not been published at all.

Nevertheless, in order to shed some light on the fi eld of leadership and the 
military, and the German Bundeswehr in particular, this text will begin with 
a general description of the phenomenon of leadership (Chapter 2), begin-
ning with a basic outline of leadership from an organisational point of view 
(Chapter 2.1). Then subsequently, some basic problems related to the analysis 
of leadership will be revealed (Chapter 2.2) before the structural particulari-
ties of military leadership are illustrated (Chapter 2.3). The second section 
of this paper (Chapter 3) will deal with leadership in the Bundeswehr. As the 
Bundeswehr is a governmental entity of the Federal Republic of Germany, it 
is also subject to legal provisions. Therefore, the legal standards that apply 
to leadership in Germany will need to be highlighted (Chapter 3.1), while the 
chapter that follows will examine how leadership is regarded within the Bun-
deswehr itself (Chapter 3.2). Finally, this paper will conclude with a presenta-
tion of some theoretical approaches that appear to be particularly promising 
insofar as an analysis of military leadership is concerned (Chapter 4).

2. Military Leadership from a Theoretical Point of View

2.1. What is Leadership from an Organisational Point of View?

It is widely accepted that armed forces, such as the Bundeswehr, are organi-
sations. In this anthology, different aspects of the organisational character 
of armed forces are described very thoroughly by Elbe and Richter in the 
chapter “Militär: Institution and Organisation”. As far as the analysis posited 
by this article is concerned, however, we consider the defi nition of Kaiser and 
Walgenbach (2003) to be an adequate starting point. They describe organisa-
tions as “social entities that
• permanently pursue a specific goal,
• have a formal structure which helps to focus the activities of the members 

on the goal pursued” [italics in the original, JK] (loc. cit. p. 6).

6  In this connection, attention shall be drawn to some older research reports / working 
papers published by the Bundeswehr Institute of Social Sciences, each of which addresses 
specific aspects of leadership (Kuhlmann 1979, 1986, 1988).
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Analysing the German term Führung at a general linguistic level reveals that 
it means a “general controlling and directing action”. It becomes immediately 
clear that Führung (in the following translated as “leadership”, see above) 
and organisation are directly intertwined with each other, due to the fact that 
the activities of any member of an organization can only be focused towards 
an organisation’s goal through the control and direction of their action. With 
this in mind, Staehle (1999: 328) defi nes leading as follows:

“exerting influence on the attitudes and behaviour of individual persons, 
and on the interactions within and between groups, in order to achieve 
certain goals. Leadership as a function is a role that is performed by diffe-
rent group members to a different extent.”

Thus, Staehle defi nes leadership only as the direct, personal exertion of infl u-
ence (ibid.), which merely represents one part of the directing and controlling 
action utilized by organisations and is mostly justifi ed by the introduction of a 
hierarchy. In a broader sense, leadership in organisations can be interpreted as 
confi guration and co-ordination (Kieser, Walgenbach 2003: 101–145). In this 
case, the term comprises both the organisation’s set-up based on its  different 
components (confi guration) and the interaction (coordination) of these com-
ponents. When interpreted in this way, leadership includes the process of 
designing a formal structure on the one hand, and the process of designing 
and controlling the relationships between the various elements and people on 
the other. This wider concept of leadership in organisations is also taken up by 
Rosenstiel (2002: 207–209), who explains the different aspects of leadership.
• Corporate leadership (also: management): this term is defined as includ-

ing the selection of the legal form, the strategy, the markets to be tapped 
into, the alliances to be formed, the mission statements, and the written 
and unwritten laws etc.

• Leadership substitutes: based on the concept of a bureaucratic organisa-
tion developed by Weber (2009 [1922]), leadership substitutes are rules 
and regulations that have replaced the concrete personal will to lead. 
Leadership substitutes can be job descriptions, standardized process 
flows, incentive systems, or technical conditions like the speed of con-
veyor belts or the timing of robots, all of which direct the behaviour of the 
organisation’s members without the superior interfering directly.

• Personal exertion of influence: “At a higher management level and within 
the context of existing or developing leadership substitutes, certain per-
sons of an organisation use means of communication to deliberately and 
specifically influence other persons of the same organisation. In contrast, 
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leadership is usually considered the process of a hierarchic superior delib-
erately and specifically exerting influence on a person subordinate to him/
her.” (ibid.: 208)

This concept of leadership is based on an instrumental-rational, rather than 
a mechanistic idea, which assumes that human beings are able to perceive 
and form their environment in a rational manner. This notion is questioned 
by other scientifi c perspectives. The behavioural scientifi c decision theory, 
which was particularly promoted by Simon et al. (cf. Kieser, Walgenbach 
2003: 40–43), for instance, assumes the limited rationality of the individual, 
whose information processing capacity is not suffi cient to allow him/her to 
realise the complexity of the environment.

Constructivist theories even assume that, through communication and 
interaction, human beings create a social reality that appears as an objective 
reality to them or their descendants (cf. ibid.: 59). The form of leadership 
described above thus can only be conceived within a certain theoretical con-
text, which assumes that human beings are able to think and act rationally 
and by extension, autonomously shape their environment.

2.2. Basic Problems of Leadership

In addition to the problem of rationality as outlined in the previous paragraph, 
leadership is infl uenced by another fundamental and problematic aspect, i.e. 
the measurement of the effectiveness of leadership. If leadership means infl u-
encing an organisation and its members to reach a specifi c objective, it must 
be possible to measure leadership in terms of the degree to which an objec-
tive has been achieved. Even though this sounds simple and plausible at 
fi rst, on closer examination this process turns out to be extremely diffi cult. 
Initially, we have described organisations as “social structures”. However, 
the use of the term “social”, automatically characterises them as complex 
structures, as well. Complexity, however, means that the acting factors no 
longer related to the human mind. “In most cases, success (of leadership) is 
refl ected by indicators that can be determined based on the leader’s personal-
ity, the behaviour or attitudes of the persons led by him/her, or the results of 
the organisational processes” (Rosenstiel 2002: 223). That means that, for 
one thing, it is diffi cult to actually determine the success of leadership and, 
for another thing, a certain effect can never be defi nitely attributed to one 
specifi c form of leadership. The hierarchic superior issues an order to his/her 
subordinates and notices a certain effect. It is, however, not clear whether 
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this effect is in fact a consequence of the order given or whether it can be 
attributed to other factors.

The attribution theory of leadership (Schettgen 1991) examines these phe-
nomena in greater detail. In most cases, the success or failure of an organisa-
tion or an organisational element is attributed to the leader (failures are more 
frequently attributed to the persons being led). These attributions, which 
appear to be evident if considered in a pre-scientifi c manner, were further 
developed to form personality theories of leadership. The studies associated 
with these theories involved the search for personality traits of leaders (trait 
approach) that correlate with successful leadership – in whatever way the 
success was actually measured. These examinations resulted in the Great 
Man Theories, which enumerated the most diverse personality traits that 
make a leader a Great Man. An examination conducted over twelve editions 
of the journal “Personnel Psychology” in the early 1970s saw Lent et al. 
(1971: 519–533) fi nd a total of 1500 personality traits that were supposed 
to be related to successful leadership. At an earlier point in time, Hofstätter 
(1957: 141) had already made the following resigning statement concerning 
this topic:

“Sometimes the leader is older than his subordinates; sometimes he is youn-
ger. Some leaders are particularly robust and healthy, boasting something 
which is mysteriously called vital energy, while other accepted leaders are 
frail, epileptics, cripples or morphine addicts. The same can be said for the 
leader’s intelligence and level of knowledge. Not even eloquence is requi-
red, as many celebrities suffer from speech defects [Italics in the original, 
J. K].”

Despite the heavy doubts that these fi ndings cast on the personality theo-
ries, they continue to be commonly used in organisations. In the selection 
of personnel and the evaluation of leaders, in particular, they have played an 
important role until the present day – even in the Bundeswehr. This is also 
shown by the relevant practice-oriented advice literature addressing the topic 
of leader development.

A fundamentally different approach to the phenomenon of leadership is 
taken by Malik (1996). In contrast to the above-presented mechanistic con-
cept of organisation (which he calls “constructivist”7), his concept is based 
on the notion that organisations and their environment correlate in a complex 

7  Unlike the social-constructivist theories cited above, Malik uses the term “constructivist” 
with a rather technical-mechanical meaning.
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manner. Against this backdrop, he has developed a “systemic-evolutionary” 
approach:

“The premises of the constructivist type of the management theory almost 
inevitably lead to the notion that systems are principally and largely cont-
rollable. The premises of the systemic-evolutionary approach destroy these 
hopes. They define that only one form of control, which can be called “soft” 
or “fuzzy” control, may be expected” (ibid.: 70).

In his opinion, this results in a distinct reduction and more modest appraisal 
of a leader’s contribution. In fact, even those persons who base their actions 
as superiors on mechanistic assumptions concerning the importance of lead-
ership, but pay attention to their environment and are perceptive, are bound 
to notice how small the direct impact of their actions actually is during the 
daily routine of their organisation.

2.3. What are the Structural Particularities 
of Leadership in the Military?

2.3.1. Hierarchy and Levels of Command

Division

Brigade

Kompanie Kompanie KompanieKompanie

StabBataillon

Figure 1. Single-Line Staff System

Persons approaching the phenomenon of military leadership8 fi rst have to ana-
lyse where military leadership differs from leadership in other organisations:

8  In this connection, it must be noted that the following presentation of military leadership 
will be ideal type, model type and thus shortened. Some military organisational elements, 
particularly the elements of the Air Force and the Navy or major authorities, can strongly 
differ from the elements outlined here.
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“The specific characteristic of the military, i.e. the threat and organised use 
of force to achieve political goals, distinguishes it from all other organisa-
tions, even though a large number of factors increase its similarity to major 
civilian organisations.” (Ziegler 1968: 14)

The intention of a threat or the use of force is to hold or gain the upper hand 
over an opponent. As a prerequisite, the forces which can be deployed by a 
military organisation have to be focused in such a manner (in terms of space 
and time) that they will render the organisation superior. Consequently, it 
is imperative that the organization be capable of directing, or threatening 
to direct, the maximum force possible at a vital point at the right time. This 
requirement has led to the development of a confi guration which is highly 
typical of the military – the single-line system, which most strongly refl ects 
the principle of the unity of ordering (Kieser, Walgenbach 2003: 137–141). 
Each organisational element has only one superior element entitled to issue 
orders. This is the reason for the distinct hierarchy, which is considered a 
typical feature of all military organisations.9 The advantage of the unity of 
ordering offered by this type of organisation, though, is offset by the high 
information processing load placed on the superior. In the diagram shown 
above (Figure 1), all information passes the battalion commander, who, con-
sequently, in a way becomes the information fl ow bottleneck. By providing 
a staff, the military tries to decrease this load and, as a result, to increase the 
information capacity at battalion command level.

The hierarchic order of the elements displayed is also called the “level 
of command”. In our diagram, the battalion level is the central level, with 
the company level below it. Even further below, but not shown in the dia-
gram, are the platoon, squad and team levels. Above the battalion, there is 
the brigade, division, etc., up to the supreme commander. In times of peace, 
the Bundeswehr supreme commander is the Minister of Defence, but while 
in a state of defence this role is performed by the Federal Chancellor. Mili-
tary levels of command are also distinguished in terms of other aspects, i.e. 
strategic, which include the operational and the tactical levels of command. 
The former designates the interface between politics and the military, where 
political decisions are concretely translated into militarily feasible options. 
The operational level, which is the middle level, refers to that area in which 
military actions form one overall context – the military operation. The  tactical 
level, being the lowest level, is where the actual, individual, or “hot” combat 

9  Also see this book’s (Leonhard, Werkner 2012) article “Militärische Kultur”, written by 
vom Hagen & Tomforde.
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action takes place. At each level, leadership is logically based on other condi-
tions and becomes ever more bureaucratic and impersonal from the bottom 
to the top.

Roghmann and Sodeur (1968: 222) point out another difference from 
civilian organisations:

“The duty of the military superior is characterized by issuing orders and 
leading people, not by administrating or supervising. The latter may include 
the former but at the same time goes beyond it. In the single-line system, 
military superiors have clearly more far-reaching powers and authorities 
than their counterparts in civilian organisations. Non-compliance with an 
order, for instance, is considered disobedience and will at least result in a 
disciplinary action being taken (if it has serious consequences, it will even 
be considered a military offence and legal measures will be taken). The 
integration into a strict hierarchy, the superior’s extensive authority, which 
reaches as far as the subordinate’s leisure time and personal life, and the 
high degree of control make the military resemble what Erving Goffman 
(1957) referred to as a “total institution”.10

2.3.2. War and Peace

Another particularity of military leadership shall be shown by returning to 
the simple mechanistic model of organisation and choosing a defi nition from 
this conceptual realm – although with a slightly different point of view. Hill 
et al. (1981: 17) states that organisation is “the sum of all measures that are 
taken to achieve purposes and objectives […] and serve to
• structure a social system, and
• order the activities of the people that are part of this system, the employ-

ment of means and the processing of information.”

The term “system” is the key to providing the essential difference to previous 
defi nitions, as this term integrates the defi nition into the thought structure of 
the system theory. Within this structure, (open) systems are embedded in a 
system environment and interact with it. Consequently, the environment has 
an impact on the system. As the military operates in two entirely different 
system environments – peace and war –, this theory is of great importance 
to understanding it. In times of peace, the military environment is a rela-
tively stable, reliable value, which provides that the military’s organisational 
objective is the “systematic training of a large number of people for their 

10  See the article “Military Socialisation”, written by Apelt in Leonhard, Werkner 2012.
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assignment in a contingency situation” (König 1968b: 11). In this scenario, 
the armed forces act as a major training organisation that closely resembles 
the bureaucracy model developed by Weber (2009 [1922]; also cf. Kieser, 
Ebers 2006: 63–92). It functions in accordance with a particular standard-
ized order, i.e. laws, rules and regulations; legal domination (Weber 2009 
[1922]: 126) is the prevailing type of leadership. Legal domination allows 
for leadership to be largely replaced by the leadership substitutes described 
above; personal leadership in a stricter sense is primarily limited to the 
lowest organisational elements. A situation of contingency, i.e. operations 
involving the use of armed force, sees a totally different model of leader-
ship. Depending on the confl ict’s intensity, the organisation’s environment 
can become increasingly chaotic, and leadership complies less and less with 
the pre-defi ned bureaucracy model. This, however, does not apply to all parts 
of the organisation to the same extent, as the environment that is actually 
chaotic only has an impact on the organisation’s lowest elements, which is 
where the fi ght with the enemy using armed force takes place. The further 
the organisational elements are from this side of the confl ict, the more stable 
remains their organisational environment – despite all crises and diffi cul-
ties that have to be overcome at these levels. The chaotic environment itself 
sees the  personal style of leadership with ad-hoc decisions prevailing. This 
context, it appears, requires a different type of leader, who is more likely to 
fulfi l the requirements of charismatic domination developed by Weber (2009 
[1922]: 140–148). Roghmann and Sodeur (1968: 224) have already pointed 
out that the domination exercised by military leaders “can be based on such 
different aspects like the tradition, the charisma or the rational bureaucracy 
in the particular social situation of the total institution”.

2.3.3. Controlling Chaos

The organisational purpose of the military is the co-ordinated use of, or 
threat of force, as dictated by politics, which takes place in a potentially 
chaotic environment i.e. the theatre of war. This results in a challenge for 
leaders, which does not exist during peace-time operations but does apply 
to the battle fi eld, where the military has to ensure that the organisation is 
 coordinated even under chaotic conditions and the actions of the organisa-
tional members continue to be focused on gaining superiority. The fi rst and 
most important measure taken for this objective to be reached is the establish-
ment of a strong hierarchic structure, which serves to “co-ordinate the indi-
vidual elements with regard to the common objective” (Roghmann,  Ziegler 
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1977). This  coordination is based on a chain of intermeshing decisions made 
at the strategic, operational and tactical levels. Subordinate levels must 
always accord with the decisions made at the superior level. Consequently, 
the decision and, thus, the will of the superior level of command directly 
determines the actions taken by subordinate elements. This phenomenon 
explains both the strict and categorical necessity of obedience and the strong 
degree of military supervision and control, which can involve disciplinary 
action if required. All over the world, the signifi cance of hierarchically struc-
tured decision situations is well refl ected by the training of military leaders. 
Exercises are the most basic form of a training situation. A simple decision 
situation can take the form of a small map-based indoor-exercise; or it can 
also encompass highly complex simulations involving large forces and major 
equipment, also called large-scale exercises involving full-strength units. The 
main purpose of these exercises, though, is always to train decision pro-
cesses, during which the leaders are supported by their staffs. The will of the 
superordinate command is to be implemented with a high degree of effective-
ness at the subordinate military level of action. As described by Roghmann 
and Sodeur (1968: 222), the above-mentioned difference between civilian 
and military leadership – the duty of the military superior primarily consists 
of ordering and leading, and reaches beyond administrating or supervising – 
also refers to this process. In both the Bundeswehr and other armed forces, 
these decision processes are governed by written regulations, the command 
and control regulations11, which will be addressed again further below.

Due to its complexity, the chaos of the battlefi eld does not allow for any 
prediction or pre-calculation as to what will happen and how the will of 
the superior command can actually be implemented. Furthermore, the intro-
duction of ever more complicated weapon systems has led to combat situa-
tions becoming increasingly complex (Roghmann, Ziegler 1977: 161). With 
this in mind, the military has developed two entirely different strategies of 
action. One strategy is to organise and concentrate large masses that – not 
unlike steamrollers – will overrun the opponent in waves. The other strategy 
 consists in permitting the subordinate elements some latitude intheir deci-
sions and actions in order to enable them to adapt to the situation as it unfolds 
amid the chaos and, thus, to respond appropriately. The fi rst strategy sees 
the superior command issuing orders to develop a detailed “script”, which 
has to be meticulously followed by the subordinate elements. This method 

11  In the Bundeswehr, a large number of this type of regulations has been made available to 
the Army in the form of the Army Regulations of the 100/– Series.
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is usually called order-type tactics and was the basic action pattern of the 
Warsaw Pact12. The second, more fl exible procedure, which involves  “setting 
subordinate elements a specifi c objective, while giving them a free hand in 
selecting the means”, is called mission-type tactics (see Oetting 1993 and 
Leistenschneider for more detailed descriptions). While the German military 
claims to have developed this type of leadership in the 19th century and 
the Bundeswehr considers mission-type tactics to be one of its trademarks, 
there are doubts on whether this “liberal” strategy could actually prevail in a 
 hierarchic organisation.

3. Leadership in the Bundeswehr

3.1. What Legal Standards Apply to Leadership and Obedience?

Previous sections of this article have compared the military to a total organi-
sation as defi ned by Goffman. Therefore, now the question arises as to 
whether the Bundeswehr in the constitutional Federal Republic of Germany 
is based on these totalitarian principles and whether the superiors’ claim to 
leadership and domination over their subordinates is really that extensive. 
As can be assumed by the reference to the constitutional character of the 
Federal Republic of Germany, issuing and obeying orders in the Bundeswehr 
is subject to legal standards, with exactly defi ned limits set to the process 
involved. The Soldatengesetz (Military Personnel Act), for example, states 
the following:

“Superiors are those personnel who are authorized to issue orders to other 
military personnel. They are appointed by a statutory regulation on the 
basis of their position, rank, a special directive, or their own declaration.”

Thus, a statutory regulation, the Vorgesetztenverordnung (ministerial direc-
tive governing superior-subordinate relations) clearly and precisely defi nes 
who is a superior and, as a result, who is authorized to issue orders (BMVg 
1956). This directive defi nes a total of six different types of superiors with 
varying, precisely delineated grades of authority that are closely geared to 
meeting the actual service requirements. Direct superiors have the most 
 far-reaching powers and authorities:

12  See, amongst other things, the USSR Field Service Regulation, which can be accessed in 
relevant Bundeswehr libraries such as those of the Military History Research Institute and 
the Führungsakademie in Hamburg.
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“Personnel who command a military unit, from regiment/battalion level 
down to lower than company level, or head a military agency have the 
 general authority to give orders to any personnel subordinate to him/her 
both on and off duty.” (BMVg 1956: I, Art. I)

The authority defi ned by this legal rule seems to be unrestricted at fi rst. Two 
sections of the Military Personnel Act, however, defi ne appropriate limits. 
Section 10, which specifi es a superior’s duties, states that superiors may only 
“issue orders that serve an offi cial purpose and comply with international 
law, national law and service regulations.” The second limit, which is more 
 specifi cally applicable to subordinate personnel, is defi ned by Section 11, 
which governs the duty of obedience:

“Soldiers must obey their superiors. They must make every possible effort 
to follow their orders fully, conscientiously and promptly. lt is not deemed 
disobedience to ignore an order which violates human dignity or is not 
given for service-related purposes.”

The Act further states: “An order must be ignored if following it would 
 constitute a criminal offence.” Despite these clear guidelines, the fact remains 
that the authority and infl uence of superiors in the military, particularly direct 
superiors, are considerably more far-reaching than the powers of those of 
superiors in civilian organisations.

3.2. How is Leadership and Obedience Viewed 
in the Bundeswehr Itself?

Like all organisations, the armed forces have an array of oral and written 
statements, which not only have a concrete and evident meaning, but also 
posess a programmatic dimension focused on self-understanding. As a conse-
quence, every organisation “develops ideologies and cultural discourses that 
indicate the values any action should be based on as well as the objectives 
that have to be achieved.” (Bonazzi, Tacke 2008: 321) In the military, these 
ideologies and discourses can be found in regulations, specialist literature, 
and, outside Germany, in military magazines, where leadership and military 
leaders are very highly regarded. In the following, some examples will be 
given to show how leadership and leaders are characterised in the command 
regulations of the German Army and how they are described as they should 
ideally be (for more details, see Keller 2000).



39MILITARY LEADERSHIP AND LEADERS

According to these regulations, military command is fi rst and foremost: 
“an art, a creative activity based on character, ability, and mental power. Its 
tenets cannot be described exhaustively. It is neither compatible with for-
mulas nor with rigid regulations, but every military leader has to be guided 
by clear principles.” (BMVg 2007: No. 1003) The regulations, thus, declare 
the leader to be an artist of character. Interestingly, a similar passage was 
presented much more soberly in the Reichswehr regulation of 1933/1934, 
which states: “Warfare is an art, a scientifi cally based, free and creative activ-
ity. It places the most enormous demands on the personality.” (Der Chef 
der Heeresleitung 1933: No. 1) The Bundeswehr has replaced the scientifi c 
foundation of leadership with the personality of the leader to accord with 
the above presented trait approach, which seeks to identify the Great Man 
and successful leader on the basis of personality traits. An entire chapter of 
the current regulation, entitled “Soldatisches Führen” (Military Leadership), 
also follows this logic as it describes the leader’s personality by means of an 
extensive catalogue of virtues:

“The personality of military leaders, combined with the espirit de corps, 
is critical for success. Their exemplary attitudes, abilities and performance 
shape the units subordinate to them.” (BMVg 2007: No. 3013)

The regulation continues by saying that

“military missions, especially combat missions, push people to the limits 
of mental and physical endurance. That is why during actual missions cha-
racter traits are often more relevant than intellectual capabilities; many per-
sons, who had previously been in the back seat, step to the fore during mili-
tary missions.” (ibid.: No. 3001)

Later the regulation says:

“Trust is gained by leading with heart and mind. Trust between leaders and 
the personnel they lead is the prerequisite for any success and the basis for 
cohesion in danger and distress. Leaders gain the loyalty of the personnel 
entrusted to them by being both dominant and moderate, just and patient, 
by taking care of their subordinates and placing their trust in them, and by 
always staying authentic and faithful to themselves.” (ibid.: No. 3018)

And: “Military personnel want to see, hear and feel the presence of their 
 leaders – particularly their direct superiors.” (ibid.: No. 3020)

The general points made about military leaders in this regulation primarily 
seem to refer to the battlefi eld, where personal leadership is a critical aspect 
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of the commanders of the lowest hierarchic levels. However, when taking a 
closer look at the regulation’s statements on provisions and procedures, it 
quickly makes one realize that they were written with other, higher levels of 
command in mind – those levels at which leadership tends to be determined 
by leadership substitutes, process fl ows and incentive systems. As a conse-
quence, these descriptions of military leaders have no regulatory substance 
anymore; they have become nothing more than autodescriptions and auto-
reassurances, and the superiors become characterized in that way over their 
subordinates only by default and by virtue of their position.

In addition, the regulation clearly mirrors the above-described focus on 
the will of the superior commanders and the strict hierarchy. For example, it 
says that “during missions, there can only be one leader” (ibid.: No. 2012). 
This notion is presented even more clearly in the paragraph before:

“Full responsibility is expressed by the leader’s personal responsibility 
for accomplishing the mission assigned to him/her. Only so will both the 
uniformity of all measures be guaranteed and will it be ensured that the 
 leaders’ will rapidly reach any subordinate personnel.” (ibid.: No. 2011)

At the same time, a relatively long passage deals with mission-type leader-
ship. It becomes clear that the purpose of these mission-type tactics is to 
precisely ensure that the fl exibility required for taking action in a chaotic 
environment will be maintained within the hierarchy:

“Military leaders grant subordinate leaders more freedom in conducting 
their mission. This freedom is required for quick and determined action and 
serves to increase the subordinates’ own responsibility. Subordinate leaders 
are thus enabled to act on their own in accordance with common interests to 
immediately respond to situational developments and to seize a favourable 
moment for their action.” (ibid.: No. 2006)

To prevent this freedom from becoming a destabilizing factor, unifi ed think-
ing and action is required for mission-type leadership and success (cf. ibid.: 
No. 2014).

This brief insight into a small part of the military reality within the 
 Bundeswehr was intended to illustrate that this aspect of the military, which 
in Germany has thus far been the object of little scientifi c research, offers 
exciting fi elds of analysis, which – as rudimentarily shown in this article – are 
well-suited to being investigated by organisational-sociological theories and 
methods. Furthermore, it might also be possible to utilize other sociologi-
cal approaches to the phenomenon of leadership in the German military. It 
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must, however, be mentioned that the Bundeswehr – just like forces of other 
countries – cannot be researched freely. Every empirical study that is to be 
conducted within this organisation needs approval from the Federal Ministry 
of Defence. This is an obstacle that might explain the scarcity of scientifi c 
fi ndings on a topic that is so important for an understanding of the military.

4. Conclusion and Outlook

As outlined above, military leadership is, to a great extent, similar to leader-
ship in civilian bureaucratic organisations and can be described using the 
same theoretical approaches. Its special character is particularly manifest 
when force is applied in direct combat with an enemy. The subsequently 
developing chaotic environment requires special control methods, such as 
the “steamroller strategy” or “mission-type tactics”. Such contingencies 
also impact the armed forces’ organisation culture, which is refl ected by the 
description of a military leader in the regulations of the German Army. These 
regulations suggest that the principles of combat at the lowest level of com-
mand are equivalent to the doctrine of higher commands. Because its design 
principles, however, also result in the military resembling a total institution 
as developed by Goffman, the civilian and political side attaches great impor-
tance to controlling the power of the military command. The legal regulations 
governing the processes of issuing and obeying orders have been described 
to show how this control is ensured even at the Bundeswehr’s lowest level 
of command.

Military leadership is an extremely exciting fi eld of research that, even 
though largely ignored in Germany, directly shows how the military thinks 
and works. From an organisational-sociological perspective, all relevant 
theoretical approaches generally appear to be suitable for anyone wishing 
to remedy the lack of research on the phenomenon of military leadership. 
As the military has a clear structure, it might, however, be expedient to use 
the classical system theory, which, for instance, was developed in the works 
of Talcott Pearsons (1964). As shown by the cited defi nition from Hill et al. 
(1981), this theory allows the researcher to identify and describe functions 
and roles of organisational elements and leaders. Niklas Luhmann’s theory of 
social systems (2010) seems to be another suitable approach, as it allows for 
actions in complex environments to be described by means of the concepts 
of “decision” and “contingency” (cf. also Luhmann 2006). Michel Crozier’s 
(1979) game theory in a bureaucratic system provides a wonderful context 
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for describing the behaviour of actors in organisations, particularly when it 
involves the struggle for power and the infl uence over staffs. In addition, 
leadership and command decisions lend themselves to interesting examina-
tions by utilizing the phenomenon of bounded rationality, as developed by 
Simon, March and Cyert in the behavioural-scientifi c decision theory fi eld 
(Simon 1979). The concept of neo-institutionalism (Meyer, Rowan 1977), in 
turn, provides concise answers to questions as to why organisations and their 
leaders take specifi c decisions that might prompt outside observers to shake 
their heads in disbelief.13 Pierre Bourdieu’s (2010) habitus concept is well-
suited to describe and classify leaders of an organisation and to compare them 
to other groups within and outside the organisation. Last but not least, one 
should mention the different concepts of organisation culture, which serve 
to precisely comprehend the particularities of leaders and leadership in a 
military organisation.14

This list of sources is nowhere exhaustive. It is rather intended to provide 
guidance on how to approach the phenomenon of Bundeswehr leaders and 
leadership from a sociological perspective. Even though the military is not 
always open to scientifi c research, addressing issues of military leadership 
more extensively in the future is not only desirable and promising, but also a 
necessity if one is to obtain both scientifi c fi ndings and to increase the refl ex-
ivity of the military organisation.
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AJATEENIJATEST JUHTIDE 
HOIAKUTE KUJUNDAMINE

Marko Pungar

Nüüdisaegsetest konfl iktidest on näha, et üha suurem tähtsus on väike-
üksustel, mis eeldab ka vastutusrikkamat rolli nende üksuste ülemailt15. Eesti 
reservväes on väikeüksuste (jagu, meeskond, rühm) ülemate roll seda keeru-
lisem, et nad peavad tööle panema üksuse, mille viimasest väljaõppest on 
möödunud aastaid. Lisaks muutub ajapikku reservis olevate üksuste koosseis, 
kuna teenistuseks kõlblik isikkoosseis väheneb eri põhjustel. Seega on iga 
taseme reservväelasest ülema kohustus juhtida parimal moel üksust, mille 
koostöö ei ole ehk kõige ladusam. 

Et täiendõpet mittevõimaldavates olukordades, mis sõja puhkedes parata-
matult tekivad, adekvaatselt tegutseda, on oluline, et oleksid õigete hoia-
kutega16 juhid. Teadmised, oskused ega varustus ei tee veel üksust lahingu-
võimeliseks, tarvis on ka tahet kõike eelnevat kasutada. Oluline on kodaniku 
vaba tahte olemasolu, et ta ei lahkuks riigist konfl ikti puhkedes ning kohale 
jäänuna täidaks oma rolli riigikaitsjana tõhusalt. Et tulevastel riigikaitsjatel 
oleks vaba tahe, on ajateenistuses vaja kujundada vastavaid hoiakuid. Kuna 
kaitseväeteenistus on Eestis meeskodanikele kohustuslik, tekitab sund parata-
matult teatud määral trotsi süsteemi ja organisatsiooni vastu. Eesti Vabariigi 
põhiseaduse § 29 ütleb: „Kedagi ei tohi sundida tema vaba tahte vastaselt 
tööle ega teenistusse, välja arvatud kaitseväeteenistus või selle asendus-
teenistus ..” Kõikide riigi kodanike ühisel pingutusel põhineva riigikaitse 
puhul on trotsi kaotamine oluline ülesanne. Riik vajab inimesi, kellel on vaba 

15  Vane & Toguchi 2010, pp. 74, 80.
16  Hoiak on isiksuse püsiv valmisolek reageerida teatud kindlal viisil (Bachmann, Maruste 
2003, lk 79). Näiteks selleks, et reservväelane osaleks õppekogunemisel, tuleb luua hoiak, 
et riik väärib kaitsmist ja temal on selles oluline roll. Siiski ei ennusta hoiak veel tegelikku 
käitumist. Käitumises väljendub õpitud hoiak seda enam, mida tugevam (olulisem isikule) 
see on ning mida täpsemini suudetakse hoiak defineerida (Mainor, 13.11.2013). Hoiakute 
kujundamiseks on kolm võimalikku mõjutusviisi: arusaamade muutumise, premeerimise või 
eeskuju ehk sotsiaalse surve kaudu (Bronfenbrenner 1979; Elizur and Guttman 1976, ref 
Bouckenooghe 2010, p. 501). 

ENDC Proceedings, Volume 19, 2014, pp. 46–74 www.ksk.edu.ee/toimetised/
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tahe. Eelneva kinnituseks – põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele on 
õigus osutada omaalgatuslikku vastupanu17.

Reservväelastest koosneva 32. JVP tagasiside 2012. aasta Kevadtormi 
kohta toob muude probleemide kõrval esile juhtide puudulikke oskusi ja 
ettevalmistust. Seejuures on tagasisides esiplaanil reservväelaste puudu-
likud oskused administratiivsete küsimuste lahendamisel, uutes olukordades 
tegutse mises ja juhtimises.18 

Tagasisides kirjutatakse: „Olukord paranes oluliselt[,] kui /…/ KRK toetas 
allüksuste mehitamist kaadrikaitseväelastest ülematega (3) ja veeblitega (1).” 
Tekib küsimus, mida ajateenistuses õpetatakse ja väärtustatakse, kui kol-ltn 
Kinnunen iseloomustab oma reservüksuse tegevust järgmiselt: „Näiteks ei 
suutnud A JVKo alustada liikumist 4 tunni jooksul pärast käsu saamist, sest 
osades rühma jagudes jäeti kokku panemata ja kontrollimata üksuse  varustus 
ning ei pandud sõiduvalmis transporti”19. Siinkohal on võimalik, et tule-
vastes reservväelastes tekitatakse ajateenistuse jooksul teataval määral õpitud 
 abitust20. Tegevväelane, tehes oma tööd hästi, teeb ajateenijale põhjalikult 
selgeks ettenähtud õppeteemad, kuid see veel ei kasvata juhte iseseisvaks. 

Siinne artikkel esitab ülevaate autori 2014. aastal Kaitseväe Ühen datud 
Õppeasutustes kaitstud magistritööst, mille eesmärgiks oli uurida, kas ja 
 kuidas juhi hoiakuid ajateenistuses kujundatakse. Kirjutis on jaotatud nelja 
peatükki. Esimene peatükk vastab küsimusele, millises suunas ja kuidas 
peaks ajateenijatest juhtide hoiakuid kujundama. Teise peatüki eesmärk 
on otsida vastust küsimusele, kas ja kuidas on õigusaktides kajastatud aja-
teenijatest juhtide hoiakute kujundamine. Kolmanda peatüki eesmärk on 
saada vastused uurimisküsimustele, kuidas mõistetakse ning väärtustatakse 
juhtimistingimusi ja kuidas kujundatakse praktikas ajateenijatest juhtide 
hoiakuid. Neljas peatükk võtab kokku uurimisküsimuste vastused ja esitab 
lõpptulemuse ajateenijast juhi hoiakute kujundamise kohta. 

Uurimuse valimiks on Viru ning Kuperjanovi jalaväepataljonide jalaväe-
kompaniide ajateenijatest ja reservväelastest juhid ning tegevväelased. Vali-
tud on jalaväelaste väljaõppega tegelevad väeüksused, kuna jalavägi on alus-
talaks, millele ülejäänud üksused toetuvad (luure, tankitõrje jne) või mida 

17  Eesti Vabariigi põhiseadus, § 54.
18  120516 32.JVP KT12 esmane tagasiside.
19  120516 32.JVP KT12 esmane tagasiside.
20  Õpitud abitus – „indiviidi passiivsus, mis kujuneb korduval sunnitud viibimisel eba-
meeldivas olukorras, mida ta ei saa muuta. Sel viisil kujunenud õpitud abitus kandub üle ka 
uutesse olukordadesse, kus indiviidi vabadusaste on suurem. Termini võttis kasutusele USA 
psühholoog Martin Seligman (sünd 1942)” (Eesti entsüklopeedia online, 21.04.2014).
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ülejäänud toetavad (tagalaüksused, pioneer jne). Küsitletakse nii ajateenijaid, 
nimetatud allüksuste reservväelasi (2013. a ajateenistuse lõpetanuid) kui ka 
tegevväelasi, et saada võimalikult laialdast ülevaadet olukorrast eri seisu-
kohtade kaudu.

1. Millises suunas ja kuidas peaks ajateenijatest 
juhtide hoiakuid kujundama?

Peatüki eesmärk on seada lähtealus ajateenijast juhi hoiakute kujundamise 
mõõtmiseks – millises suunas ja kuidas peaks ajateenijatest juhtide21 hoia-
kuid kujundama. Aluseks võetakse seejuures prof brig-kin Rudolf Steigeri 
kirja pandud inimesekeskse juhtimise22 ning kol-ltn Enno Mõtsa kirjeldatud23 
laiendatud manööversõjapidamise põhimõtted24.

Juht on see, kes teeb õigeid asju, mitte pelgalt asju õigesti25. Juht võib 
olla kas positsioonilise võimuga või üksusest esile kerkinud ja üksuse 
aktsep teeritud isik26. Üksnes formaalse ehk positsioonilise võimuga juht on 
tänapäeval selgelt negatiivse varjundiga. Viimane iseloomustab juhti, kes 
motiveerib alluvaid välise motivatsiooni kaudu. Ajateenijast juht on selles 
valguses pigem formaalse võimuga (ametisse määratud), kui just ei kujundata 
tema hoiakuid nii, et ta suudab alluvate usaldust välja teenida. See tähendaks 
organisatsioonikultuuri (tegevväelaste poolt) vastavaks kujundamist ning 
hoidmist, et muudetud hoiakud püsiksid27.

21  Ajateenijatest juhid on artikli mõistes meeskonna- ja jaoülemad, rühmaülemad ning 
kompaniiülema abid. Jalaväekompaniis on lisaks veel erialameeskondade (nt tulejuhtimis-
meeskond) ülemad ja rühmavanemad, kes kvalifitseeruvad pigem allohvitserist spetsialisti 
kui sõjaväelise juhina.
22  Steiger, R. 2011. Inimesekeskne juhtimine. Juhised tsiviil- ja sõjaväejuhtidele. Tartu: 
KVÜÕA.
23  Vt lähemalt Mõts, E. 2010. Eesti Kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused. Teine, 
parandatud trükk. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktika õppetool. Tartu: KVÜÕA.
24  Manööversõjapidamine on NATO riikides kehtestatud sõjapidamise aluseks olev teooria. 
Manööversõda on sõjapidamisviis, mille eesmärk on alistada vastane, laostades tema üldise 
sidususe ja tahte – võime võidelda tõhusa ja kooskõlastatud tervikuna. Vt AJP-01(D) 2010, 
pg: 6–3. Teooria rakendamine võimaldab saavutada edu ka suuremate ressurssidega vastase 
üle – eelkõige lahingutegevuse põhimõtteid rakendades (Aija 2011, lk 10). Eesti on samuti 
NATO riik ning seega manööversõjapidamise põhimõtted kehtivad ka ajateenistuses.
25  Bennis 2000, p. 16.
26  Alas 2008, lk 109, 119.
27  Kui keskkond, kus ajateenija viibib peale hoiakute muutmist, neid ei aktsepteeri, ei kinnistu 
hoiakud grupi survel, vaid muutuvad hoopis grupi omadele vastavaks (Schein 1995, pp. 10–11).
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Ajateenistuse puhul on oluline mõista, et tegemist on väljaõppega. Viis, 
kuidas väljaõppe jooksul juhitakse ja õpetatakse juhtima oma alluvaid, 
 avaldub lahingus ülesannete täitmisel. See tähendab, et Eesti kaitsevägi ei 
saa õpetada juhtidele pelgalt taktikalisi teadmisi ja oskusi28, vaid peab selle 
kõige juures rõhku panema inimeste juhtimisele. Kui kaob moraal lahingus, 
ei ole teadmistest ega oskustest kasu. Seega tuleb vastavate eeldustega isikute 
juhiomadusi ajateenistuse jooksul arendada.

Ajateenijast juht on tulevane reservväelane, kes reageerib mobilisat-
siooni või reservõppekogunemise kutsele ning on sõjaolukorras võimeline 
tegevusi käivitama. Tsiviiltöölt tulnud reservväelane peab olema iseseisev 
juht –  õpetama ja kasvatama alluvaid, kasutama olemasolevat varustust ja 
relvastust, juhtima üksust lahingus ja selle ettevalmistamisel. Selliste ülemate 
kasutegur, kes ootavad korraldusi ning iseseisvat algatusvõimet üles ei näita, 
on säärases olukorras väike.

Selleks, et reservväelased üldse õppekogunemistele saabuksid, tuleb vaja-
likud hoiakud luua juba ajateenistuse käigus. Teisisõnu, neis peab tekkima ja 
pikkadeks aastateks säilima hoiak, et Eesti riik väärib kaitsmist. Seda hoiakut 
võib nimetada kaitsetahteks29. Selline hoiak on reservväe toimimise seisu-
kohalt äärmiselt oluline. Seda saab ajateenistuses kujundada kaalutletud tege-
vuste, veenmise ja argumenteeritud põhjendamisega. Igal juhul tuleb tagada 
reservväelaste vaba tahe riigikaitset oma ametikoha piires ellu viia. 

Nii nagu näljasele tuleks probleemi lahendamiseks anda õng, mitte kala, 
vajab ka ajateenijast juht vahendeid soovitud keskkonna kujundamiseks oma 
üksuses. Nendeks vahenditeks on vajalikud hoiakud.

Reservõppekogunemine toimub esimest korda nelja aasta jooksul peale 
ajateenistuse lõppu ning järgnevalt viie aasta jooksul (Reidla 2013). 

17                                                                 28                         36                     46               60

Ajateemistus Põhivalmidusreserv Täiendusreserv II

Kutsealune Valmidusreserv 4 a Täiendusreserv I

Joonis 1. Aja- ning reservteenistuse ajatelg kaitseväekohustuslase vanuse järgi (Reidla 2013).

28  Kuigi väljaõppes säilib ka nende komponentide olulisus.
29  Kaitsetahtena mõistab autor isiku psühholoogilist valmisolekut oma riiki kaitsta. See 
eeldab isamaa-armastust, riigikaitse oluliseks pidamist, arusaamist oma rollist riigikaitses. 
Isamaaline kasvatus on osa kaitsetahte loomisest. See tekitab kodanikule arusaama, et tema 
ongi osa riigist – tal on midagi, mis seob teda tugevalt riigiga. Kaitsetahte tulemuseks on 
kodanikujulgus ja -aktiivsus nii rahu- kui ka sõjaajal.



50 MARKO PUNGAR

Ajateenistuses toimunud hoiakute kujundamine ja fi kseerimine peab tagama 
selle, et reservõppekogunemise ajaks on vastavad hoiakud säilinud ja et need 
hoiakud ajendavad ka isikut sellest õppekogunemisest osa võtma. Kohustus-
liku teenistuse varjus ei tohi unustada, et sõjalist väljaõpet läbivad Eesti riigi 
kodanikud30 ja neisse tuleb ka vastavalt suhtuda. Kaitseväe suhtumine aja-
teenijasse on sama, mis riigi suhtumine oma kodanikku. Ajateenija ja  hiljem 
reservväelase suhtumine kaitseväeteenistusse omakorda peegeldab tema 
tegevväelastest ülemate ja seeläbi kaitseväe oma.

Sõjapidamise põhimõtted Eesti kaitseväes. Kuna Eestil oma sõja-
line doktriin puudub, on autor siinses artiklis võtnud teoreetiliseks aluseks 
E. Mõtsa koostatud „Eesti Kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused” (LTA), 
mis suures osas põhineb NATO doktriinil ning sisaldab ülesandekeskset 
juhti mist31. Ülesandekeskne juhtimine on mõtteviis, mis rõhutab muuhulgas 
tegutsemise lubamist ja initsiatiivi andmist alluvatele juhtidele32. Protsess, 
kuidas alluv eesmärgile jõuab, ei vaja kõrgema ülema sekkumist. Asjatu 
sekku mine võtaks alluvalt juhilt tegevusvabaduse ning looks tsentrali seeritud 
juhtimise33.

Tänapäeval on suurenenud üksuse maa-ala, millel operatsioone tehakse, 
lahingutegevus on üha enam hajutatud34. See tähendab, et varasemast  rohkem 
hajutatud peab olema ka üksuste juhtimine. Tsentraliseeritud juhtimine 
 toimib, kui side alluvatega on kiire ja lihtne. Kui see side aga kaob, üksuse 
tegevus takerdub või koguni seiskub juhiste saabumiseni või hetkeni, mil 
alluv juht haarab initsiatiivi ja viib ülema tahte lõpuni ellu. Viimati nimetatud 
teguviis iseloomustabki juba ülesandekeskse juhtimisega taotletavat efekti. 

30  Ajateenija, aga ka tegev- ja reservväelane on oma teenistuse ajal „riigikodanik sõja-
väevormis”. Sellest omal ajal väga revolutsiooniliselt mõjunud mudelist (Staatsbürger in 
Uniform) juhindus 19. sajandi algul oma Preisi sõjaväereformides kindral Gerhard David 
von Scharnhorst. Idee „riigikodanikust sõjaväevormis” sai ka Bundeswehri juhtimis- ja 
organisatsioonifilosoofia Innere Führung üheks juhtmõtteks – eesmärk on „kujundada välja 
tänapäevase sõduri tüüp, kes on ühtaegu vaba inimene, hea riigikodanik ja täisväärtuslik 
sõdur”. (Saumets 2007, lk 167–168)
31  Nüüdisaegses mõistes pärineb see juhtimise ja sõjapidamise põhimõte – saksa keeles 
Auftragstaktik – Preisi armee kindralstaabi ülemalt Moltke vanemalt (Widder 2002, p. 4).
32  ATP 3.2.1 2009, pp. 1–13.
33  Käsud on ülesandekesksest juhtimisest detailsemad, rangelt ülemakesksed ja kontroll 
on tugev. Otsuseid ei võeta seetõttu vastu kohapeal, mis tähendab, et otsustamiseks kulub 
 rohkem aega ja inimressurssi.
34  Mõts 2010, lk 35.
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Et mitte jääda lootma initsiatiivi ilmumisele lahingus, tuleb selle ülesnäita-
mine garanteerida väljaõppega juba ajateenistuses35.

Seega, sõjapidamise põhimõtted Eesti kaitseväes nõuavad ülematelt ise-
seisvat otsustamist alates jao ja meeskonna tasemelt, mis tähendab rahuajal 
selle teadlikku harjutamist. See, mida rahuajal ei harjutata, ei kasvatata ega 
õpetata, ei hakka suure tõenäosusega tööle ka sõjaajal.

Inimesekeskne juhtimine Eesti kaitseväes. Dokument „Kaitseväe personali -
strateegia 2013–2017 eesmärgid” kirjeldab juhtimist järgmiselt: „Kaitseväes 
on kehtestatud inim[ese]keskne ja väärtuspõhine juhtimine isikliku eeskuju 
kaudu, mis toetub koostööle, planeeritud tegevustele ja kõikide juhtimis-
tasandite usaldamisele. Kaitsevägi vajab nüüdisaegsete juhtimismeetodite 
rakendamist ja bürokraatia vähendamist, et asju lahendataks enam tulemuse, 
mitte ainult otsustusprotsessi järgimise keskselt.”36 Eelnev kehtib nii tegev-
väelastele, ajateenijatele kui ka reservväelastele ja kajastab otseselt prof 
R. Steigeri „Inimesekeskse juhtimise” põhimõtteid.

Inimesekeskse juhtimise fookuses on inimene ja kõige aluseks on ees-
märgi saavutamine – kui ülesannet ei täideta, ei ole protsessil endal ka  mingit 
mõtet. Kus pole tegu ülesande täitmisega, ei peaks ka inimesi  juhtima37. 
 Inimesekeskse juhtimise lõpptulem on kvaliteetsem ülesande täitmine. 
Vabast tahtest kannustatud sooritus on kvaliteetsem kui vastumeelselt tehtav. 
Samuti on isikul loomulik kalduvus sooritada uuesti pigem neid tegevusi, 
millega kaasnes meeldiv emotsioon, ning hoiduda kõrvale neist, mida kogeti 
negatiivselt. 

Usaldus on inimesekeskse juhtimise alus ja ka eesmärk38. See on 
vahend, millega panna reservvägi toimima ka ilma pidevalt sunnimeetodeid 
rakenda mata. Alluv peab usaldama oma ülemapoolset toetust ja ülem oma 
alluva poolset ülesande täitmist. Eesti kaitsevägi vajab juhte, kes julgek-
sid ise seisvalt mõelda ja tegutseda. Ajateenijat usaldamata ja teda pidevalt 
kontrolli des, kas ta ehk teeb midagi keelatut, saavutatakse vastupidine efekt. 
Selle tulemuseks on võimetud juhid, kes ei julge otsustada, kuna nad ei usu 
enda edusse. 

Inimesekeskne juhtimine kaitseväes tähendab mõistmist, et ajateenijast 
ülem on Eesti keskmine kodanik, mitte ideaalne juht. Neid juhte saab usal-
dada, aga samas tuleb leppida, et sooritused ei ole perfektsed. Ajateenijast 

35  Ibid., lk 66.
36  Kaitseväe personalistrateegia 2013–2017.
37  Steiger 2011, lk 22.
38  Ibid., lk 111.
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ülem tuleks vabastada kohustusest teha detailideni asju õigesti, mille  juures 
teda pidevalt kontrollitakse. Lisaks tekitab „pidev kuklasse hingamine” 
usalda matust, lõpptulemuseks on töökvaliteedi langus. Väljaõppest tuleb luua 
positiivne emotsioon, et ei tekiks vastureaktsiooni.

Inimesekeskse juhtimise põhimõtted ei erine selle artikli raames olu liselt 
manööversõjapidamise omadest. Mõlema kontseptsiooni puhul on kõige 
 olulisemateks teguriteks inimene ja ülesanne.

Juhtimistingimused. LTA on õpik39, ühtlustades seni kirjutamata põhi-
mõtteid Eesti kaitseväes40, mis tähendab ka ühtse mõtteviisi loomist. Inimese-
keskne juhtimine ei ole mudel ega juhtimisstiil41, see on samuti mõtteviis. 
Olgugi et üks neist keskendub sõjapidamisele ja teine inimeste juhtimisele, 
on juhtimine neis mõlemas tähtsal kohal. Järgnevalt on esitatud LTA ja 
inimese keskse juhtimise teooria põhjal koostatud struktuurne juhtimistingi-
muste mudel, mis hõlmab nende kahe mõtteviisi juhtimisalast ühisosa. Siin-
kohal rõhutab autor, et alljärgnevalt esitatavad juhtimistingimused on Eesti 
kaitseväes praegu kehtivad põhimõtted, millega üldjoontes peaks iga kaitse-
väelane olema tuttav.

USALDUS

ÜLESANDEKESKSUS

VASTUTUS HOOLITSUS INITSIATIIV EESKUJU

• Vaba tahe
• Otsustusjulgus
• Iseseisvus
• Kaitsetahe
• Koostöö

• Moraal
• Motiveerimine
• Põhjendatus
• Inimestega 

arvestamine
• Suhtlusoskus

• Algatusvõime
• Paindlikkus
• Loovus
• Vigade 

mõistmine
• Eesmärgipärane 

kontroll

• Professionaalsus
• Ausus
• Sisu vastavus 

vormile
• Enesetunnetus

Joonis 2. Juhtimistingimuste mudel

39  Siiski, arvestades sõjalise doktriini puudumist, on LTA suunaandev teerajaja ehk teoreeti-
line alus, millele väljaõppes ning sõjaajal toetuda.
40  Mõts 2010, lk 2.
41  Steiger 2011, lk 21.
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Juhtimistingimused, millest lähtuvalt kaitsevägi õpikute järgi juhte ette 
 valmistab, sisaldavad usaldust, ülesandekesksust, vastutust, hoolitsust, 
initsiatiivi ning eeskuju. Neis kategooriates peetakse oluliseks vaba tahet, 
otsustusjulgust, iseseisvust, kaitsetahet, moraali, motiveeritust, põhjendatust, 
inimestega arvestamist, suhtlusoskust, algatusvõimet, paindlikkust, loovust, 
vigade mõistmist, eesmärgipärast kontrolli, professionaalsust, ausust ning 
enesetunnetust. See on keskkond, milles juhid suudavad saavutada iseseisva 
tegutsemise võime, muutes sellega paremaks kogu organisatsiooni ning oma 
alluvate olukorra.

E. Scheini muutuste teooria. Otsides vastust küsimusele, kas juhi hoia-
kuid kujundatakse, tuleb vastata ka küsimusele, kuidas üldse hoiakuid kujun-
dada. Selle küsimuse põhjus on lihtne – hoiakud kujunevad nii või naa, hooli-
mata sellest, kas kujunemiseks on kindel plaan või mitte42. Kui ajateenija 
hoiakud kujunevad omasoodu olukorra järgi, ei saa väita, et nad vastavad 
organisatsioonis tegelikult nõutud hoiakutele. Analüüsides praegust väljaõpet 
ja selle korraldust, saab öelda, kas tehakse neid tegevusi, mis vajalikke hoia-
kuid kujundavad. Eespool öeldu hõlmab ka meetodeid, kuidas ajateenijaid 
õpetatakse.

Siinne artikkel võtab hoiakute kujundamise metoodiliseks aluseks Edgar 
Scheini täiendatud Kurt Lewini muutuste juhtimise teooria.

LAHTI-
SULATAMINE Saada 

muutusteks 
motiveeritud

MUUTMINE Ümber-
defineeri-

mine

KINNI-
KÜLMUTAMINE Muutuste 

püsima-
jäämine

Joonis 3. Lihtsustatud E. Scheini muutuste mudel

Lahtisulatamine tähendab isiku senise millegi kohta käiva arusaama ümber-
kujundamist ja on omakorda iseloomustatav kolme ilmingu kaudu: 1) eba-
kõla, 2) õpiärevus ja 3) psühholoogiline turvalisus. Selleks, et muutuseks 
oleks motivatsiooni, on vaja vähemalt mingit osa kõikidest neist ilmingutest. 
Ebakõla tähendab, et uue info saamine peab isikus lahtisulatamise tekki-
miseks looma teatud ärevuse, mis muudab ta avatuks uuele. Et isiku senistes 
teadmistes tekiks muutus, peab ta uue info omaks võtma. Seepärast tuleb uus 
info siduda millegagi, mis on isikule oluline. Õpiärevus tähendab, et isikul 
tekib hirm tunnistada enesele ja teistele mingit ebatäiuslikkust või seda, et 
miski on valesti. Seeläbi kardetakse kaotada oma efektiivsus, enesehinnang 

42  Schein 1995, p. 14.
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või koguni identiteet. Eelneva ületamiseks on tarvis psühholoogilise turva-
lisuse loomist – see tähendab isiku hirmude taandamist, et ta julgeks muutusi 
omaks võtta.43 Lahtisulatamise juures on oluline mõista, et see loob küll eel-
dused muutusteks, kuid ei suuna neid44.

Muutmine jaguneb Scheini teooria järgi samuti kolmeks: 1) kognitiivne 
ümberdefi neerimine, 2) positiivne või kaitsev samastumine eeskujuga, 3) ska-
neerimine ehk katsetamine ja vigadest õppimine. Kognitiivne ümberdefi -
neerimine tähendab, et uus info ehk teadmine võetakse vastu ühel või mitmel 
järgnevatest viisidest: tähenduse muutmise, tähenduse avardamise või uute 
standardite abil. Tähenduse muutmine on arusaam, et sõnadel esineb senisest 
erinev tähendus. Avaram tähendus on arusaam, et varem kasutatud põhimõte 
on kasutatav palju laiemalt, kui seda eeldati. Uued standardid on mõistmine, 
et hinnangute aluseks olevad arusaamad pole absoluutsed: kasutades mõnda 
teist, muutub ka hinnang.45 

Positiivne või kaitsev samastumine eeskujuga ja skaneerimine on tegurid, 
mis muudavad kognitiivse ümberdefi neerimise üldse võimalikuks. Positiivne 
samastumine eeskujuga tähendab mõista teise, autoriteetse isiku abil, et asjad 
on defi neeritud teisiti. Kaitsev samastumine eeskujuga tähendab samastumist 
negatiivse eeskujuga – teha keelatud või taunitavaid tegevusi tugeva eeskuju 
põhjal. Tulenevalt viimasest on oluline tagada väljaõppe õigetes etappides ka 
õiged eeskujud.46 Näitena võib siinkohal tuua teoorias õpetatava kokkulange-
mise praktilise eeskujuga. Teoorias võib ajateenijast juht õppida, et alluvaid 
tuleb võimaluse korral alati ergutada, siis nad täidavad ülesandeid tahtega 
ning soorituse kvaliteet on parem. Kui aga eeskujuks on tegevväelane, kes 
sunnib oma alluvaid tegutsema sõimu ja ähvardustega, võib hoopis viimane 
muutuda eeskujuks, millega ajateenija samastub.

Skaneerimine tähendab muutusteks motiveeritud isiku püüdlusi leida 
vastu seid siis, kui eeskujusid pole. See hõlmab kõikvõimalikku info hankimist 
ja enda harimist, mille käigus saabub psühholoogilise turvalisuse olemas-
olul ka lahendus. Kui lahendus on mingeid kognitiivseid ümberdefi neerimisi 
juba tekitanud, järgneb katsetamine ja seeläbi õppimine tehtud vigadest. See 
on hea moodus muutuste tekkeks, sest isik loob iseendale parima mudeli.47 
Samas on see aeganõudev protsess ja seepärast on ajateenistuses piiratud aja 

43  Schein 1995, pp. 3–5.
44  Ibid., p. 9.
45  Ibid., pp. 5–6.
46  Schein 1995, pp. 7–9.
47  Ibid., pp. 9–10.
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jooksul skaneerimise abil muutuste tekitamise võimalikkus pigem küsitav. 
Siiski on see mingil määral võimalik, et lahendusi otsitakse grupi- ja ise-
seisvate tööde jms käigus, millele sobival ajal lisandub ka eeskuju. Eeskuju 
on alati tugev muutuste tekitaja ja olemasolu korral seda kasutatakse48.

Kinnikülmutamine on vajalik, et tekkinud muutused oleksid stabiilse-
mad. See tähendab tekkinud muutuse ühtimist ümbritsevaga ja ka indiviidi 
isiksusega. Kui säärased kokkulangevused puuduvad, muutub õpitud aru-
saam tagasi endiseks. Tegutsedes mingis kindlas ühiskonnas või grupis, tuleb 
aru saada, et muutuste tekkimiseks indiviidis on tarvis muutusi kogu grupi 
 tasandil.49 

2. Kas ja kuidas on õigusaktides kajastatud 
ajateenijatest juhtide hoiakute kujundamine?

Õigusaktid määravad ära olulised arengusuunad, põhimõtted ja eesmärgid, 
millele peab vastama sõjaline riigikaitse ning ajateenistuses õpetatav. Õigus-
aktides kajastatu jõuab detailsel kujul välja sõduri tasemeni tema väljaõppes, 
avaldades seega mõju ka hoiakute kujunemisele. 

Eesti julgeolekupoliitika alused50 (JUPA) on kaitsepoliitika alus-
dokument, mis määrab üldistatud kujul kindlaks julgeolekupoliitika ees-
märgid, põhimõtted ja tegevussuunad.

JUPA olulisus avaldub selle artikli seisukohast eelkõige põhimõtetes, mis 
on mõeldud kodanike meelsusele, informeeritusele ja riigikaitsesse kaasa-
misele. Viimase tähtsus tuleneb sellest, et kodanike teadlikkus sõjalisest 
riigikaitsest kujuneb suures osas ajateenistuses kogetu põhjal. Seega peab 
ajateenistuse sisu vastama riigi vajadustele kodanikuühiskonna51 kujunda-
misel, kus samuti on olulisel kohal otsustusjulgus ning initsiatiiv. Teadlikul 
kodanikujulgusel on julgeolekus oluline roll52.

48  Ibid., p. 10.
49  Ibid., pp. 10–11.
50  JUPA = Eesti julgeolekupoliitika alused 2010. Tallinn: Välisministeerium. JUPA-s esi-
tatu kordub ka riigikaitse strateegias ja riigikaitse arengukavas.
51  „Kodanikuühiskond on väga lai mõiste ja puudutab meid kõiki. Kodanikuühiskonnaks 
peetakse ühiskonda, kus inimeste põhiõigused ja -vabadused on kaitstud ning kus on või-
malik mõjutada poliitilisi otsuseid. Toimub inimeste omaalgatuslik koostöö oma huvide 
järgimiseks ning avalike asjade arutamiseks ja otsustamises osalemiseks.” Siseministeerium 
2014. Rahvastik ja regionaalvaldkond. Kodanikuühiskond Eestis. <https://www.siseminis-
teerium.ee/kodanikuuhiskond/> (02.03.2014).
52  JUPA 2010, lk 4.
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JUPA-st võib tuua esile demokraatlike väärtuste toetamise kaitsetahte 
loomise kaudu, paindlikkuse, vajaduse kiirelt reageerida.53 Ajateenistuse 
seisukohast tähendab eelnev, et tuleb välja õpetada initsiatiivikad, ülesande-
keskselt toimivad üksused, mis vajaduse korral suudavad asuda kiirelt 
lahingu ülesandeid täitma. Otsustusprotsessi kiirust, tõhusat juhtimist ja 
ühtseid eesmärke peab JUPA oluliseks riigikaitse tulemusliku korraldamise 
seisukohast. Eelnev nõuab võimalikult suurt sarnasust rahu- ja sõjaaja juhti-
mises ning vastutusalades.54

JUPA käsitleb üldiste põhimõtetena kõiki põhilisi juhtimistingimusi: 
usaldus, ülesandekesksus, vastutus, hoolitsus, initsiatiiv ja eeskuju. JUPA-st 
lähtuvalt on eeltoodud punktid olulised, et tagada ootustele vastav sõjaline 
riigikaitse.

Kaitseväe ja Kaitseliidu väeüksuste55 ning allüksuste56 väljaõppe ees-
kiri (VÕE)57: „Sõjaline väljaõpe on sõjaliste ülesannete täitmiseks vajalike 
teadmiste, oskuste, vilumuste, käitumisnormide, hoiakute ja tegevuste oman-
damine. Väljaõppe eesmärk on ette valmistada kaitseväelasi, kaitseliitlasi 
ja üksusi sõjaliste ülesannete täitmiseks.”58 Sellest kahest lausest lähtub, et 
kaitse väelaste sõjaliseks väljaõppeks (põhieesmärgi täitmiseks) tuleb kujun-
dada muuhulgas ka käitumisnorme59 ja hoiakuid.

Üks VÕE põhimõtteid on, et väljaõpe peab olema paindlik – see  tähendab, 
et on ülesandeid, mis ei tulene sõjaajal vajaminevast, kuid nende täitmine 
tuleb vastavalt korraldada60. See tähendaks piltlikult kella 17.00-st kella 
08.00-ni tegevuste sidumist ajateenijatest juhtide lahingutegevuses vaja-
minevate juhiomaduste (nt otsustusjulgus, algatusvõime jne) arendamisega.

Veel on VÕE-s kirjas, et õppimist võimaldatakse vigade tegemise kaudu 
ning et ohu tekkides on tarvis kohe reageerida, mitte jääda ootama korral-
dusi käsuahelast61. Eelnev iseloomustab piisavalt ilmekalt lahinguolukorras 

53  Ibid., lk 3–4.
54  Ibid., lk 13.
55  Väeüksused on maaväes kaitseringkond, brigaad ja pataljon, mere- ja õhuväes divisjon 
ning baas (KVKS § 13 (1)).
56  Väeüksus koosneb staabist ja allüksustest (KVKS § 13 (1)).
57  VÕE = Kaitseväe ja Kaitseliidu väeüksuste ja allüksuste väljaõppe eeskiri 2008. Kaitse-
väe juhataja 04.07.2008. a käskkiri nr 196.
58  Ibid.
59  Norm on oodatud käitumine organisatsioonis (Krips 2005, lk 54).
60  VÕE 2008, lk 3.
61  Ibid., lk 4–5.
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toimuvat – reageerida on vaja kiirelt ning igal tasemel, muidu on tagajärjed 
fataalsed. Väljaõpe peab olema huvitav ja jätma õppurile positiivse kuvandi, 
et suurendada kindlustunnet62. Eelnev vastab hoiakute kujundamisele käitu-
musliku mõjutuse kaudu. Tegemist on pigem sisemise motivatsiooniga, mis 
tuleneb isiku tegude õnnestumisest – mina tegin ja sain hakkama. Hoiakute 
kujundamisel on edu võimaldamine äärmiselt oluline faktor, see tekitab 
 usutavust.

VÕE ei kajasta kaitsetahet, küll aga isamaalist kasvatust. Viimase all 
 peetakse silmas kodanikuõpetust, ajalugu, laulmist ning sotsiaalsete päde-
vuste, demokraatia põhimõtete, ühiskonnaelu eetilisuse ja kodumaa-armas-
tuse  väärtustamist. Isamaaline kasvatus peab looma kokkukuuluvustunde 
ning olema lõimitud tegevusega väljaspool õppetööd.63 Isamaalise kasva-
tuse eesmärk peaks olema kaitsetahte kujundamine. See on kasvatustöö, 
mille  käigus proovitakse luua riigile lojaalseid kodanikke – tulevasi riigi-
kaitsjaid. Isamaalise kasvatuse seotus tegevustega väljaspool õppeaega on 
oluline, ühendamaks vormilist poolt sisulisega (kinnikülmutamine). Pelgalt 
aja looliste dokumentaalfi lmide vaatamine ei loo veel kaitsetahet. Arvestades 
ühiskonna individualismi kõrget taset64, on muutuste teooriast lähtuvalt kõige 
olulisem leida ning luua motivatsiooni kodaniku kaitsetahte kujundamiseks.

VÕE-s peetakse ajateenijate hoiakute kujundamist oluliseks, kuid ei selgu 
täpsemalt, milliseid hoiakuid arendada ning kuidas väärtustatut väljaõppesse 
rakendada.

Sõduri baaskursuse õppekava (SBK ÕK)65 hoiakuid eesmärkides ei 
maini ning õppeainete sisu analüüsides võib väita, et neid ei püüta tead likult 
arendada. Üks osaeesmärke on SBK ÕK-l nooremallohvitseride kursuse 
(NAK) kandidaatide ettevalmistus66. Seega võiks oletada, et eel- ja põhikutse 
SBK-d on üles ehitatud teatuderinevustega, kuid nii see ei ole. Autor leiab, 
et NAK-ks ettevalmistuse all on mõeldud individuaaloskuste ja teadmiste 
omandamist, liikumaks edasi meeskondliku väljaõppe suunas. 

Kontrollil on SBK-l oluline roll, seda on piisavalt detailselt kirjeldatud, 
kuid see tegeleb vaid teadmiste ja oskustega. Milliseid hoiakuid SBK-s kujun-

62  Ibid., lk 3.
63  Ibid., lk 5.
64  Artjom Kotsuba lõputöö näitab, et ka ajateenijad väärtustavad enim individuaalseid oma-
dusi (Kotsuba 2010, lk 18). Nüüdisajal on oht, et riik ja rahvas võivad võõranduda, kuivõrd 
erasektori osakaal ja tähtsus järjest suureneb ning riigi sõnum jääb vaid üheks paljudest 
(Mõts 2010, lk 5).
65  SBK ÕK = Sõduri baaskursuse õppekava 2003. Tallinn: Maaväe staap.
66  Ibid.
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dama peaks, õppekavast ei selgu. Instruktorile jääb mingil määral tegevus-
vabadust üles ehitada väljaõpenii, et hoiakud kujuneksid soodsas suunas. See 
võimalus jääb aga pelgalt indiviidipõhiseks, kuna ühtsed alused  puuduvad.

Nooremallohvitseri baaskursuse õppekava (NABK ÕK)67 juhatab 
sisse lõik, kus kirjeldatakse, et osalejad peavad omandama baasteadmised 
ja -oskused, mis tagavad võime jao- või meeskonnaülema ülesandeid piiran-
gutega täita. NABK ÕK põhieesmärk on, et teadmiste ja oskuste tase peab 
võimaldama kursuslastel täita lahingu-, administratiivseid ja juhi ülesandeid. 
Väljatoodu viitab taas individuaalsete teadmiste ja oskuste omandamisele68. 
Veelgi enam, omavahel on lahutatud administratiivsed, juhi- ja lahingu-
ülesanded.69 Juht peaks jääma juhiks igas olukorras ning ajateenijaid tuleb 
ka vastavalt õpetada. Eri ülesannete täitmise lahutamine juhtimisest võib tuua 
kaasa juhi distantseerumise osast üksuse tegevustest.

Kuigi NABK ÕK-s on eraldiseisvaks teemaks „Juhtimise alused”, ei regu-
leeri kava juhi hoiakute kujundamist kursuse jooksul. Kontseptsioon, kus 
rõhuasetus oleks juhtimisel ja juhi hoiakutel, mitte teadmistel ja  oskustel, 
võiks kujundada praegusest erineva lõpptulemi. Lahinguülesannete suur maht 
õppekavas jätab instruktorile siiski üsna vabad käed väljaõppe  metoodika 
valikuks ning juhtide hoiakute kujundamiseks õppekavast hoolimata.

Jalaväe nooremallohvitseri kursuse õppekava (JNAK ÕK)70 ei kajasta 
hoiakuid, keskendutakse teadmiste ja oskuste arendamisele. Huvitav on see, 
et suurima osakaalu moodustavad individuaalseid oskusi ja teadmisi aren-
davad õppeained, nagu relva- ja laskeõpe71. Ühtegi olulist uut õppeteemat 
JNAK ÕK-s ei ole, muutub vaid fookus jaolt rühmale. Kuna JNAK lõpuks 
peab olema selge, kes jätkab õpinguid reservrühmaülemate baaskursusel aja-
teenijatele (RRÜBKA), on vajalik juhiomaduste pidev jälgimine ning lõplik 
hindamine.

Õppekava näeb ette juhiomaduste hindamist, mille eesmärk on selek-
teerida aspirante ROKA72 kursusele. Tegemist on jaoülema hindamisega 

67  NABK ÕK = Nooremallohvitseri baaskursuse õppekava 2004. Tallinn: Maaväe staap.
68  Ajateenijate väljaõppe kontseptsioon maaväes (2004) mõistab NABK-d seetõttu ka 
individuaalkursusena (AVKM 2004, lk 5).
69  NABK ÕK 2004, lk 5.
70  JNAK ÕK = Jalaväe nooremallohvitseri kursuse õppekava 2004. Tallinn: Maaväe staap.
71  Ehk ülematele õpetatakse palju motoorseid tegevusi, oskusi ja teadmisi, mis lähtuvad 
kindlatest eeskirjadest või drillidest.
72  ROKA – reservohvitseride kursus ajateenijale. Seda võiks vaadelda laiema mõistena, kui 
seda on Lahingukoolis toimuv RRÜBKA. Peale RRÜBKA edukat läbimist järgneb teenistus-
praktika ehk erialakursus, mis ajateenistuses lõppeb reservi arvamisega (AVKM 2004, lk 5). 
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taktikalise ülesande raames – ülesande saamine, analüüs, planeerimine, 
 käskimine ja täideviimine. Testi sisu viitab juhtimistingimusele vastutus, 
arvestades otsustusjulgust73. Hinnatavateks juhi omadusteks ja iseloomu-
joonteks JNAK ÕK mõistes on hoiak, entusiasm, initsiatiiv, otsustusvõime, 
taktitunne, enesekindlus ja mõjuvõim.74 Neid omadusi õppekava pikemalt ei 
seleta – ei ole selge, millist hoiakut peaks hindama ning mis on taktitunne ja 
mõjuvõim75 sõjalises juhtimises.

JNAK ÕK-st lähtuvalt õpetatakse ülematele palju motoorseid tegevusi, 
oskusi ja teadmisi, mis lähtuvad kindlatest eeskirjadest või drillidest. JNAK 
ÕK näeb ette juhiomaduste hindamise testi tegemist, kuid selle väärtus on 
väike, sest omaduste parandamist ei taotleta. JNAK ÕK nõuab NABK ÕK-st 
juhtimise aluste teema integreerimist praktilisse väljaõppesse, mis loob  teatud 
eeldused usalduse, hoolitsuse ja eeskuju arendamiseks.

Reservrühmaülemate baaskursuse ajateenijatele õppekava (RRÜBKA 
ÕK)76 ei sisalda juhtimistingimuste seisukohast midagi uut võrreldes NABK 
või JNAK ÕK-dega, välja arvatud rakenduspedagoogika suur maht. Viimast 
saab kasutada vastutuse arendamiseks iseseisvuse kaudu, lastes aspirantidel 
allüksusekursusel osa väljaõpet ise läbi viia. Hoiakuid õppekavas kirjas ei 
ole.

Jalaväeallüksuse kursuse õppekava (JAÜK ÕK)77 sissejuhatuses 
öeldakse: „JAÜK väljaõppe raskuspunkt on allüksuse koostegutsemisel 
ühendrelvaliigipõhiselt kolmes põhilahinguliigis ja allüksuse sõjaaja juhtiv-
koosseisu õpetamisel ja juhtimiskogemuse omandamisel”78. „Allüksuse 
juhtivkoosseis kujundab alluvate hoiakud, väärtushinnangud ja käitumis-
normid. Ülemad peavad kujundama alljuhtides otsuse vastuvõtmise julgust, 

Ehk teisisõnu võiks ROKA-ks nimetada aspirantide teenistust ja õpinguid alates RRÜBKA 
algusest kuni ajateenistuse lõpuni. Alles reservi arvamisel saab aspirandist ehk nooremseer-
sandi või seersandi auastmega ajateenijast ohvitser – lipnik.
73  JNAK juhiomaduste hindamise testi punktis IV on hinnatav jao õigeaegne juhtimine, 
juhtimise seadmine prioriteetsemaks muust tegevusest, õigeaegne ja mõistlik otsustamine, 
olukorra kontrolli all hoidmine ja kindlameelsus.
74  JNAK ÕK 2004, lk 39–41.
75  Artikli autor mõistab neid kui moraalset käitumist ning autoriteeti alluvate ees. Autori-
teedi hindamine pole üldse halb mõte, näidates ära kaaskursuslaste suhtumise hinnatavasse, 
mis põhineb kindlasti pikemal ajal ja suuremal kogemuste hulgal kui see üks hinnatav harju-
tus. Moraalse käitumise ilmnemine pole aga sellisel harjutusel väga tõenäoline.
76  RRÜBKA ÕK = Reservrühmaülemate baaskursus ajateenijatele õppekava 2003. 
Meegomäe: Kaitseväe Võru Lahingukool.
77  JAÜK ÕK = Jalaväeallüksuse kursuse õppekava 2012. Tallinn: Maaväe staap.
78  JAÜK ÕK 2012, lk 4.
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initsiatiivi ja sihikindlust. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ajateenijatest jao- 
ja rühmaülemate kaitsetahte kasvatamisele ja lahingu- (täiend-)väljaõppele 
ning praktilise juhtimiskogemuse andmisele.”79 Esimest korda on jalaväe 
õppekavas kirja pandud hoiakute kujundamine ning väärtushinnangud ja 
käitumisnormid. Samuti on eraldi märgitud ajateenijatest juhtide kaitsetahte 
kujundamise olulisust.

JAÜK ÕK on märgatavalt detailsem, üldosa on hulga mahukam ja 
 sisaldab rohkem juhiseid kui eespool käsitletud jalaväe õppekavad. Juhtimis-
tingimustest on käsitletud hoolitsuse, vastutuse ja eeskuju olulisust. Õppe-
kava loob iseõppimise kontseptsiooni, toetudes sõjaaja ülematele. 

Väljaõppekavade kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et õppekavade põhi-
rõhk on selgelt teadmiste ja oskuste arendamisel. Hoiakuid ei mainita peale 
JAÜK ÕK üheski õppekavas, kuid ka selles ei ole hoiakute kujundamine 
regu leeritud. Juhtimistingimustest võib siiski välja lugeda ülesandekesksust, 
usaldust, hoolitsust, eeskuju ning vastutust, kuid nende esinemise  süsteemsus 
puudub. Väga vähe on puudutatud initsiatiivi80. Praktilise tegevuse suur 
osakaal õppekavades jätab võimaluse instruktoritele ajateenijatest juhtide 
hoiakuid kujundada. Milliseid hoiakuid ja millises suunas peaks täpsemalt 
kujundama, pole aga kusagil reguleeritud. JAÜK ÕK ütleb, et kaitsetahte 
kasvatamine on kohustuslik, kontseptsiooni selleks kujundab aga iga väe-
üksus ise81. JNAK ÕK näeb ette juhiomaduste hindamise, kuid puudub viide 
mõõdetud omaduste arendamisele82. Kuna puuduvad ühtsed alused kõige 
eelneva elluviimiseks, pole sel suuremat kaalu väljaõppes. See viitab üldise 
efektiivsuse puudumisele nii hoiakute, juhiomaduste kui ka kaitsetahte 
kujundamisel.

Kaitseväeteenistuse seadus (KVTS)83: „Sõjaväeline väljaõpe on Kaitse-
väe nõuetele vastav teadmiste, oskuste, vilumuste ja hoiakute kogum, mis on 
vajalik teenistusülesannete edukaks täitmiseks rahu- ja sõjaajal”84. Eelnevas 
lauses on kajastatud nii hoiakute kujundamise vajadus kui ka põhimõte, et 
rahuaegne väljaõpe peab toetama tegutsemist sõjaajal. Ergutusi on KVTS-is 
võrreldes karistustega kajastatud oluliselt vähem85. Seadus, olles  võimalikult 

79  Ibid., lk 5.
80  Ibid.
81  Ibid., lk 9.
82  JNAK ÕK 2004, lk 41.
83  KVTS = Kaitseväeteenistuse seadus. 13. juuni 2012. – RT I, 02.07.2013, 7.
84  KVTS, § 6 (1).
85  Ibid., § 159 ja 160.
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üheselt mõistetav, ei jäta väga palju eksimisruumi ja ülekaalus on pigem 
 piirangud.

Kaitseväe korralduse seaduse (KVKS)86 olulisus siinse artikli seisu-
kohast on, et selles defi neeritakse mõisted ülem ja käsk. Need kaks mõistet 
on sõjaväelise kultuuri alusteks. Ülema olemasolu toonitab juhtimise selgust 
ja ühtsust üksuses ning käsu olemus valmidust täita eluohtlikke ülesandeid. 
„Ülem on kaitseväelane, kes juhib temale teenistuslikult allutatud kaitse-
väelaste tegevust. Ülemal on talle alluva kaitseväelase suhtes käsuõigus ja 
distsiplinaarvõim”87. „Käsu saaja valib käsu täitmise viisi, mis kooskõlas 
õigusaktidega võimaldab kõige otstarbekamalt täita käsuga antud ülesande 
nõutud tähtaja jooksul”88.

KVKS piirab ja piiritleb juhi vastutust – vastutus on koorem ja ülem peab 
mõistma tagajärgi. Teisest küljest soosib KVTS ülesandekeskseid käske ja 
hoolitsust (jätab ajateenijast juhile võimaluse alluvaid kiita, mitte karistada).

Kaitseväe sisemäärustik (SM)89 „.. määrab kindlaks Kaitseväe põhi-
väärtused koos käitumisreeglitega, ülemate ja alluvate suhted, päeva- 
ja kasarmu korra ning muud kaitseväesisese käitumise ja korralduse 
põhimõtted”90. Kaitseväe põhiväärtused on ausus, vaprus, asjatundlikkus, 
ustavus, koostöövalmidus ja avatus91. Neid väärtusi võib juhtimistingimuste 
mõistes liigitada vastutuse ja eeskuju alla. Puudu on määrustikus väärtuste 
ühene defi neerimine92, mis ei soodusta nende rakendumist praktilisse tege-
vusse. Muutuste tekkeks on vajalik väärtuste esinemine tegudes, mitte vaid 
sõnades. Üheseid defi nitsioone omamata on aga raske kumbagi nõuet täita. 

Mainitud on hoolitsus alluvate kasvatamise eest, käsu täitmise kontroll, 
alluvate vastu huvi ülesnäitamine, alluvate ergutamine, iseseisev otsustus-
julgus oma ülesannete piires, enese professionaalsuse arendamine ning oma 

86  KVKS = Kaitseväe korralduse seadus. 19. juuni 2008. – RT I 2008, 35, 213.
87  KVKS, § 26 (1) ja (2)
88  Ibid., § 32 (2)
89  SM = Kaitseväe sisemäärustik 2013. Kaitseväe juhataja 05.04.2013. a käskkiri nr 95
90  SM 2013, lk 1.
91  Ibid., lk 2.
92  Kaitseväe personalistrateegia 2013–2017 pakub siiski viiele põhiväärtusele omapool-
seid definitsioone: PROFESSIONAALSUS – tunne (sõjalist) valdkonda, oska oma teadmisi 
kasutada õigel ajal õiges kohas, VAPRUS – jää kindlaks oma väärtustele ja põhimõtetele, 
ära vannu alla, säilita oma au, USTAVUS – armasta ja kaitse oma isamaad, ära reeda oma 
kaaslasi, AUSUS – järgi õigusnorme ja räägi alati tõtt ning KOOSTÖÖ – tegutse koos ühise 
eesmärgi nimel ja usalda oma kaaslasi (11.12.2013).
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vigade tunnistamine93. Eelnev kajastab ülemat selgelt juhina, sisaldades kõiki 
juhtimistingimusi, välja arvatud usaldus.

Sisemäärustik reguleerib üsna detailselt paljusid igapäevateenistuse vald-
kondi. Eelkõige on eesmärgiks tagada distsipliin, mis liigselt rõhutatuna 
pigem piirab iseseisvust ja initsiatiivi, samas rõhutab eeskuju. Määrustikus 
on kajastatud kõik juhtimistingimuste mudelile vastavad põhimõtted, kuid 
nende esitlusviis ei taga ühest mõistetavust. Puudu jääb määrustiku alguses 
esitatud väärtuste sidumisest kogu ülejäänud dokumendiga, mille abil saaks 
vaba tahet enam soodustada.

Kaitseväe distsiplinaarmäärustik (DM)94 sätestab ergutuste ning karis-
tuste kohaldamise korra kaitseväes95. Ergutusi käsitleva osa maht määrustikus 
on ligi kaks lehekülge, ülejäänud rohkem kui 50 lehekülge on pühendatud 
karistustele ning nendega seonduvale96. Kuigi distsiplinaarvõimuna on defi -
neeritud nii ülema õigus kohaldada ergutusi kui ka karistusi97, on määrustikus 
edaspidi kajastatud vaid karistused. Eelnev jätab distsiplinaarvõimust mulje 
kui ülema õigusest kohaldada karistusi, et tagada üksuses distsipliini. Ergu-
tuste osa on marginaalne ja ei suuna pigem motiveerima. Ehk pole see ka 
DM-i mõte, aga õigusaktides tuleks enam tähelepanu pöörata ergutamisele 
kui soorituse parandajale.

Väeosa sisekorraeeskirjad kordavad osalt sisemäärustikku, aga teisalt 
seavad veelgi enam piiranguid ajateenijatele. Piirangud on olulised distsip-
liini tagamise seisukohast, kuid vähendavad vastutuse ja initsiatiivi teket 
siinse artikli mõistes. Samuti ei tekita liigne reguleeritus usaldust, kuna 
 võimalus eksida ühe või teise reegli vastu muutub üsna suureks. Samas 
käsitlevad eeskirjad kaitseväelase olemust ja usaldavad ajateenijale relvade 
väljastamise, mis soodustab juhtimistingimusi. 

Teise peatüki kokkuvõtteks võib öelda, et õigusaktides pööratakse 
ajateenijatest juhtide hoiakute kujundamisele vähe tähelepanu, puudub 
 süsteemsus ning ühene kontseptsioon. Riigikaitse alusdokumentides peetakse 
hoiakuid väga oluliseks, aga alamdokumentides enam mitte. Juhi hoiakuid 
kontrollitakse õppekavade järgi vaid ühel korral (JNAK ÕK juhiomaduste 
hindamine). Kuna eesmärkides ei ole kajastatud hoiakuid, siis neid ka ei 

93  SM 2013, lk 6–7.
94  DM = Kaitseväe distsiplinaarmäärustik 2013. Kaitseväe juhataja 26.04.2013. a käsk-
kiri nr 124.
95  DM 2013, lk 2.
96  Ibid.
97  Ibid., lk 2.
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kontrollita ning järelikult süsteemselt ei arendata. Õigusaktides on selgelt 
ülekaalus teadmiste, oskuste ja distsiplineerituse rõhutamine. Instruktorile, 
kes peab aja survel seadma prioriteete, võib see olla signaaliks, et hoiakute 
kujundamist ei peeta oluliseks.

3. Hoiakute kujundamine praktikas – empiiriline uuring

Peatükk koosneb kolmest alapeatükist: tunniplaanid, ankeetküsitlus ja 
 intervjuud. Neis alapeatükkides kajastatakse uuringu tulemusi. Uuring 
 hõlmas tunniplaanide analüüsi, ankeetküsitlusi ning intervjuusid. Tunniplaa-
nide analüüs annab ülevaate allüksuste planeeritavate tegevuste erinevusest 
 võrreldes õigusaktidega – ehk mida tehakse teisiti. Ankeetküsitluse tule-
mused annavad vastuse küsimusele, kuidas mõistetakse juhtimistingimusi 
ning mida neist väärtustatakse. Intervjuu tulemused vastavad küsimusele, 
kuidas praktikas kujundatakse ajateenijatest juhtide hoiakuid.

Tunniplaanides kajastatakse nädalate ja päevade kaupa väljaõppe tegija, 
koht, teemad ning kirjeldatakse lühidalt nende sisu, vajaduse korral lisatakse 
märkused. Artikkel analüüsib tunniplaane, mis kehtisid 2013.–2014. aastal 
Viru ja Kuperjanovi JVP JVKo-des ajateenistust läbivatele ajateenijatest 
 juhtidele (eelkutsest). Seega hõlmab tunniplaanide analüüs sõduri baas-
kursust, nooremallohvitseri baaskursust, jalaväe nooremallohvitseri kursust, 
reservrühmaülema baaskursust ajateenijale ning jalaväeallüksuse kursust.

Tunniplaanide analüüsist selgub, et on kajastatud tegevusi, mida õigus-
aktides ei esine, ning osa neist on juhtide arengule kindlasti kasuks. Samas 
on märgata, et tunniplaanide „pisiparandused” ei suuda mõjutada üldist pilti, 
mille õigusaktide järgimine paratamatult tekitab. Vastutust soodustatakse 
tunni plaanides kohati enam kui õppekavades – näiteks juhtimispraktika 
võimaldamine põhikutse ajateenijate peal ning iseseisva õppe usaldamine. 
Siiski on palju iseseisvast õppest teooria või üldfüüsiline treening. Allüksuse 
juhtimist sisaldavat väljaõpet usaldatakse ajateenijale iseseisvalt vähe, kuigi 
tunniplaanides on mõningaid häid näiteid. Isamaalise kasvatuse õpe tunni-
plaanides on pigem võõrkeha. See on ajaloolise ülevaate põhjal ja ei seostu 
ülejäänud väljaõppega ning ei arenda ka vastutust. Kaitsetahet kujundatakse 
laiema pildi loomisega kaitseväe juhtimisest ja ülesehitusest, aga neid tunde 
on vähe. Usaldust võib kahandada instruktorite liigne varieerumine, mis ei 
võimalda personaalset lähenemist. Suurte koosseisude koos õpetamine ei 
soodusta aktiivset osalust ja seeläbi initsiatiivi. Kohati esineb kompaniide 
üleselt tsentraliseeritud väljaõpet, mis leevendab tegevväelaste koormust, 
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kuid võimaldab taas vähem personaalset lähenemist. Initsiatiivi  soodustab 
TOM-ide ja TEWT-de kasutamine, mida õppekavades mainitud ei ole. 
 Hoolitsuse poolest on inimesega arvestavam RRÜBKA, kus on tunniplaanis 
kajastatud 8, mitte 10 tundi nagu näiteks JAÜK-l. Kasutatakse vanemaid 
ajateenijaid ajal, mil tegevväelasi pole kohal, mis tähendab, et vähem saavad 
sel hetkel vastutada tulevased juhid ise. 

Analüüsi põhjal tuvastas autor mõningad, eelkõige sõjaajaloolised 
 loengud väljaspool õppetööaega, mis peaks eelnevale nõudmisele vastama. 
Probleem on siiski selle õppe pinnapealsuses ning selles, et puudub seo-
tus ülejäänud õppega. Tähtsam oleks siinkohal kajastada, kuidas Eesti aja-
teenijad  praeguste vahenditega praeguses julgeolekukeskkonnas riiki kaitse-
vad. Nii saaks  suuremat pilti riigikaitsest sobitada igapäevaste drillidega ning 
 instruktorid saaks õppureid seeläbi motiveerida.

Tunniplaanide põhjal kasutatakse vaid mõningaid aktiivset osalust soosi-
vaid õppetöö vorme peale harjutuste-õppuste. Mõningal puhul on  kursused 
väeüksustes liialt tsentraliseeritud, mis toob kaasa vähem personaalset 
lähene mist ja aktiivsuse arendamist. Kui initsiatiivi ülesnäitamine lahingu-
olukorras on oluline, peab see nii olema ka muudes tegevustes ajateenistuse 
vältel. Siinkohal on ruumi tsentraliseerituse vähendamiseks, et arendada juhte 
soovitud hoiakutele vastavaks ka väljaspool taktikalisi tegevusi. 

Ankeetküsitlustega uuris autor nii mõistmist, arvamusi kui ka hetke-
olukorda hoiakute kujundamisel. Seeläbi on võimalik saada ülevaade, kui 
palju püüavad sihtrühmad ise juhtimistingimusi igapäevateenistuses arendada 
ja kui palju nad näevad, et seda püüavad ka teised sihtrühmad. 

Ankeetküsitluse valimiks olid tegevväelased ja ajateenijatest juhid Viru 
ning Kuperjanovi JVP-de JVKo-dest ja reservväelastest juhid, kes teenisid 
aega neis allüksustes aastatel 2012–2013. Kokku saadeti e-kirja teel (tegev- ja 
reservväelastele) või edastati paberkujul (ajateenijatele) 102 ankeeti. Täide-
tult saadi tagasi 59 ankeeti ehk 57,8% ankeetidest. Vastamine oli anonüümne.

Tegevväelaste seast olid valimiks Viru ja Kuperjanovi jalaväe pataljonide 
jalaväekompaniide tegevväelased. Ametikohtade järgi hõlmas küsitlus 
 kompaniiülemaid, kompaniiülema abisid, kompaniiveebleid, rühmaülemaid, 
rühmavanemaid ja ühte jaoülemat-instruktorit. Tegevväelastele saadeti e-kirja 
teel kokku 26 ankeeti, millest tagasi saadi täidetult 16 ehk vastamise aktiivsus 
oli 61,5%. 12 vastajat olid Kuperjanovi JVP JVKo-st ja 4 Viru JVP JVKo-st. 
Kokku vastas küsitlusele 10 ohvitseri ja 6 allohvitseri.

Ajateenijate seast olid valimiks 2013.–2014. aasta kutsega ajateenistust 
läbivad sõjaväelised juhid Viru ja Kuperjanovi jalaväepataljoni jalaväe-
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kompaniidest. Ankeedid anti paberkujul täitmiseks 35 ajateenijale, millest 
tagasi saadi 33 ehk 94,3%.

Reservväelastest juhtide seast olid valimiks Viru ja Kuperjanovi jala-
väepataljoni jalaväekompaniides 2012.–2013. aasta kutsega ajateenistuse 
läbinud eelkutse ajateenijad, kes on läbinud nooremallohvitseride kursuse. 
Välja saadeti ankeet 41 adressaadile, täidetult saadi tagasi 10 ehk 24,4%. 
Kaks ankeedi täitnud reservväelast on kompanii juhtkonnast, neli jao- või 
meeskonnaülemad, kolm rühmaülemad ning üks identifi tseerimata. 4 ankeedi 
täitjatest läbis ajateenistuse Viru JVP JVKo-s, 5 Kuperjanovi JVP JVKo-s 
ning 1 jättis sellele küsimusele vastamata. Kuigi reservväelastest vastanute 
arv on väike ja järelduste tegemisel tekitab see teatud küsitavusi, on sel siht-
rühmal siiski oluline roll, loomaks ülevaadet ajateenistuses hoiakute kujunda-
misest. Nende vastustest võib välja lugeda selgeid puudujääke ja õnnestu-
misi. Reservväelased on oma vastustes arvatavasti piisavalt avatud ja ausad, 
olles ajateenistuse juba läbinud ja olles jõudnud läbi mõelda selle head ning 
halvad küljed. Reservväelased ei võta autori arvates küsimusi ajateenistuse 
kohta ehk nii isiklikult, kui seda teevad tegevväelased, kelle töö kvaliteet on 
kaudselt uurimise all, ja ka ajateenijad, kelle ego mängus on.

Küsimustik koostati juhtimistingimuste mudelipõhjal, mõõtmaks, kui 
palju valivad vastajad neid tingimusi soosivaid vastuseid. Iga küsimuse 
valik variantide hulka pandi osa juhtimistingimusi soosivaid ning osa mitte-
soosivaid väiteid, lisaks oli igal sihtrühmal hulk vabavastustega küsimusi. 
Aja teenijatest, tegevväelastest ning reservväelastest moodustati eraldi siht-
rühmad, et nende vastused oleksid eristatavad.

Valikvastuste analüüsi kokkuvõtteks võib öelda, et juhtimistingimusi 
üldises pildis pigem väärtustatakse ja mõistetakse, kuid kohati on ka olulisi 
puudujääke. Ülesandekesksust mõistetakse paremini kui inimese kesksust. 
Läbivaks jooneks on kontrolli ja distsipliini kõrge väärtustamine, mis  viitab 
tsentraliseerituse olulisusele. Pigem tsentraliseerituse olulisusele viitab 
ka see, et esineb puudusi inimesest hoolimises (inimesekeskse juhtimise 
 mõistes) ja nende tunnustamises ehk hoolitsuses. Vähe on vabavastustes 
kajastatud tingimust initsiatiiv, ja kui ongi, siis pigem negatiivselt. Usaldus 
on teine tingimus, mis on saanud märkimisväärselt negatiivseid hinnanguid 
võrreldes positiivsetega. Palju esineb hirmu eksida, mistõttu ollakse pigem 
valmis ennast kaitsma kui olema avatud. Tegevväelased alahindavad selgelt 
kaitsetahte olulisust ajateenijatest juhtidele.

Vabatahtlikkusele pööratakse küsimustiku tulemuste põhjal oluliselt 
vähem tähelepanu kui ülesande saavutamisele. Tulles tagasi Scheini mudeli 
esimese etapi eesmärgi juurde, milleks oli muutusteks motivatsiooni loomine, 
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on siin vasturääkivus. Vaba tahte kujundamine peaks olema eriti  kõrgelt 
 hinnatud rahvaväe loomisel, et vabaneda sunnimeetoditest. Sund tekitab 
vastu meelsust, mida kodanikuühiskonnas olla ei tohiks. Vaba tahte kujune-
mine on vähemalt sama oluline kui hea väljaõpe. Siinse uuringu tulemusena 
on praegu rohkem väärtustatud hea väljaõpe: taktikalised oskused ja teadmi-
sed, lahinguolukorras üksuse juhtimine jms. Vähem tegeletakse inimese ja 
tema vaba tahte kujundamisega.

Ajateenijate aeg kasarmus pärast õppetööd on käitumisnõuetega üsna 
detailselt reguleeritud. Pigem tunnevad ajateenijad, et reglemendid seavad 
neile piiranguid, tegevväelased ise niivõrd piiranguid ei tunneta. Detailsed 
käitumisjuhised on vastuolus juhi arenguga, sest kui kõik tegevused on peen-
susteni reguleeritud, ei ole juhi enda sooritusel erilist kaalu. Ajateenijast juhi 
rolliks jääb pärast õppeaega seega kontrollimine, et alluvad ikka reglemen-
tidele vastavalt käituksid. Initsiatiivi ning vastutuse arengut säärane regu-
leeritus ei soosi. Kindlasti esineb ja peabki esinema ajateenistuses teatud 
määral tsentraliseeritust, praegu tundub see tase aga olevat liialt kõrge.

Ajateenijad on valmis küsitluse põhjal iseseisvalt tegutsema suuremas 
mahus, kui seda neile võimaldatakse. Drillseersantide98 kasutamine välja-
õppes on sellest vaatenurgast samuti küsitav, kuna nad teevad ära selle, mida 
muidu oleks ise sunnitud tegema eelkutse ajateenijad ning nooremallohvitseri 
kursuse õppurid. Teisest küljest on drillseersandid eeskujuks väljaõppevälisel 
ajal, kui tegevväelasi kohal ei ole. Nii vähendab drillseersantide kasutamine 
probleemi, et juhid ei arene väljaõppevälisel ajal – neil on võtta eeskuju. 
Eeskujuna on drillseersant siiski küsitav, olles väheste kogemustega. Hoolit-
susest jääb puudu, kuna nõudlikkust väärtustatakse küsitluse tulemusel olu-
liselt enam. Hoolitsus oleks just see, millega kasvatada juhte teisiti, kui seda 
teeb igapäevane distsipliini rõhutamine. Hoolitsuse kaudu saab tasakaalus-
tada tsentraliseerituse suurt kaalu ajateenijatest juhtide kujunemisel.

Intervjuu küsimused uurivad muutuste teket, võttes aluseks Scheini 
 muutuste teooria. Alapeatüki eesmärk on selgitada välja, kuidas ajateenijatest 
juhtide hoiakuid praktikas kujundatakse.

Tegevväelaste hulgas oli valimiks 12 Viru ja Kuperjanovi jalaväepatal-
joni jalaväekompaniide ohvitseri ja allohvitseri, kes praegu iga päev välja-
õppega tegelevad. Neist kolm ohvitseri ja kolm allohvitseri on Viru JVP 
JVKo-st, kolm ohvitseri ja kolm allohvitseri Kuperjanovi JVP JVKo-st. 

98  Drillseersant – ajateenijate nn jaanuarikutse, kellest saavad autojuhid ja jaoülemad. Nad 
on ajateenistuses jaanuarist novembri lõpuni. Mõiste ise tuleneb tõenäoliselt USA armeest, 
kus drillseersandid on nõudlikkuse, aga ka asjatundlikkuse etalonideks väljaõppes olevatele 
sõduritele (vt http://www.army.mil/drillsergeant/, 23.04.2014).
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Üks  intervjueeritavaid mõlemas allüksuses oli kompaniiülem, kelle vastu-
sed loovad lisaks suurema pildi kompanii väljaõppes toimuvast. Kaks ohvit-
seri mõlemast allüksusest on rühmaülemad. Intervjueeritud allohvitserid on 
kõik rühmavanemad. Tegevväelaste valim oli selline, et anda ülevaade nii 
ohvitseride kui ka allohvitseride seisukohtadest ja et vastajad esindaksid iga 
päev allüksustes väljaõppega tegelejate eri gruppe99. Tegevväelaste arvamust 
 käsitleb siinne artikkel ekspertide arvamusena väljaõppe korraldamises.

Ajateenijate hulgast olid valimiks 2013.–2014. aasta kutsega aja  teenistust 
läbivad sõjaväelised juhid Viru ja Kuperjanovi JVP JVKo-dest. Kokku oli 
ajateenijaist intervjueeritavaid 35. Valimiga taotleti, et kaasatud oleks võima-
likult paljude ajateenijatest juhtide arvamus ja et esindatud oleksid nii jao- 
kui ka rühmaülemad ning kompaniiülema abi kui üks oletatavaid arvamus-
liidreid ajateenijate seas.

Intervjuu valiti seepärast, et saada rohkem erinevat ja põhjalikku  teavet 
uuritava probleemi kohta isikute erinevate arvamuste kaudu. Tegemist oli 
poolstruktureeritud, tegevväelaste puhul individuaalse eksperdi- ja aja-
teenijate puhul rühmaintervjuuga100. Intervjuud tehti kokku nelja päeva 
 jooksul, kummaski allüksuses kahel päeval.

Tegevväelastele esitati intervjuude jooksul küsimused Scheini mudeli 
 alusel kolmes kategoorias: 1) kuidas nad loovad ajateenijatest juhtides 
motivat siooni õppimiseks, 2) kuidas tekib ajateenijatest juhtide hoiakutes 
muutus ja 3) kuivõrd vastab õpitu tegelikkusele. Vastused neile kolmele kate-
gooriale esindavad ekspertide pilgu läbi hoiakute kujundamise hetkeseisu 
allüksustes.

Ajateenijatele esitati küsimused oma tegevväelastest ülemate kohta – kui-
võrd ülemad vastavad usalduse, ülesandekesksuse, vastutuse, initsiatiivi ja 
eeskuju tingimustele. Hoolitsuse kohta küsimust ei esitatud, vastavusi  sellele 
tingimusele otsib autor kõigi teiste vastuste hulgast. Lisaks küsiti ajateeni-
jatelt, kuivõrd nende arvates vastab seni õpitu saadud kogemustele ehk 
 praktikale. See, milliseks eeskujuks on tegevväelased ajateenijatest juhtidele, 
on vajalik hoiakute kujunemise suuna mõistmiseks101. See, kuidas näevad 

99  Kompaniiülem kui igapäevane väljaõppe planeerija, korraldaja ja väiksemas mahus ka 
tegija. Rühmaülemad kui iga päev väljaõpet suunavad ja tegevad ohvitserid allüksustes. 
Rühmavanemad kui iga päev väljaõpet tegevad allohvitserid allüksustes.
100  Laherand 2008: 192; 199–200; 219–224
101  Kui lahtisulatamine on toimunud, loob muutuste suuna see, milliseid eeskujusid õppu-
ritele võimaldatakse (Schein 1995, p. 9). Kui artikli eesmärgist tulenevalt selgub, et juhi 
hoiakuid ei kujundata, saab neid vastuseid kasutada mõistmaks, millises suunas hoiakud ise 
kujunevad.
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ajateenijatest juhid õpetatu vastavust tegelikkusele, annab ülevaate kinni-
külmutamise efektiivsusest õppurite kogetu kaudu. Üldises plaanis  tõestavad 
ajateenijate vastused tegevväelaste öeldut või vastanduvad sellele. Aja-
teenijate käest ei uuritud väljaõppe vastavust muutuste teooriale, kuna nende 
praktiline kogemus juhtidena intervjuu tegemise ajal oli veel üsna väike.

Intervjuude tulemusena selgus, et probleeme on muutuste teooria alusel 
lahtisulatamise etapiga. Raske on leida motivatsiooni vajalikeks muutusteks 
isikutele, kes on ajateenistuses vastu tahtmist. Ajateenijatest juhtide seisukoht 
oli, et kaitsetahet peetakse oluliseks ja nemad sooviksid rohkem näha õpitu 
sidumist riigikaitsega laiemalt.

Reservväe puhul on äärmiselt oluline luua tugevad hoiakud, mis see-
läbi võiksid kanduda üle käitumisse ja oleksid olemas ka aastaid pärast aja-
teenistust. Seda ei saa teha, kui puuduvad ühtsed alused. Intervjuude käigus 
 pakkusid tegevväelased eri kontseptsioone hoiakute kujundamiseks – loen-
gute, kogemuste, igapäevase väljaõppe, nooremallohvitseri kursuse, tegev-
väelaste vastavate teadmiste ühtlustamise, tugeva distsipliini ja pideva 
ajateenijatega tegelemise kaudu. Ühtne arusaam hoiakute kujundamisest 
tegevväelastel puudub, mis annab alust arvata, et hoiakuid teadlikult ning 
süsteemselt ei kujundata.

Motivatsioon muutusteks on Scheini teooria järgi lahtisulatamise etapi 
eesmärk, mille põhjal hakkab muutus toimuma. Praegu kehtib olukord, kus 
tegevväelased tõdevad, et on raske leida motivatsiooni ajateenistusse tulnu-
tele, et õpetatavat vastu võtta. Intervjuu käigus nimetati mitmeid motivaato-
reid, mida püütakse rakendada, nagu väljaõppe atraktiivseks muutmine ning 
õppe vajalikkuse põhjendamine. Siiski ei peeta motivatsiooni loomist väga 
oluliseks ning aktiivselt sellega ei tegeleta. Ajateenijast juhile arvatakse ole-
vat olulised motivaatorid isiklik huvi, sund ja hüved (sh linnaluba). Isegi 
kui ajateenijatest juhtidel on isiklik huvi, ei väljendu see igas õppeteemas. 
Siinne uuring näitab, et motivatsiooni loomine on kindlasti koht, millele 
tuleks  rohkem tähelepanu pöörata.

Tegevväelased teevad ajateenijatele väljaõpet enamasti tööpäeva  raames. 
Aeg, mis jääb tööajast ning öörahust üle, on märkimisväärne. Tegev väelaste 
arvates arendab see aeg peale õppetööd juhte rohkem kui õppetöö aeg. 
 Millises suunas juhid sel ajal arenevad, ei ole aga intervjuude põhjal selge. 
Nii mõnigi tegevväelane möönab, et sel ajal kontroll puudub ning ei ole 
teada, mida ajateenijad teevad. Juhte arendab positiivses suunas kindlasti, 
kui sõjaaja ülemad teevad neile eesmärgistatud iseseisvat väljaõpet. Kahjuks 
on selliselt eesmärgistatud väljaõpet vähevõitu. Lisaks on oluline anda õppu-
ritele aega puhkuseks – väljaõppega ei tohi liialdada, õpivõime kaob. Siiski 
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viitab see, et tegevväelased arvavad juhi arenevat pigem väljaspool õppetööd, 
asjaolule, et midagi on korrast ära. Tihti on väljaõpe selline, mis ei paku 
juhile piisavat arengut, või peitub tegevväelaste arvamuse taga usaldamatus 
ajateenijatest juhtide vastu. Intervjuudest ajateenijatest juhtidega võib välja 
lugeda, et peale väljaõppeaega tegutsemiseks ootavad nad enam abi tegev-
väelastelt – selgeid eesmärke, mida saavutada. Eelnev on ka selge tõestus 
tegevväelaste kohalolekuga harjumise kohta . Kui tegevväelasi kohal ei ole, 
tekib ajateenijatest juhtidel nõutus või isegi teatav abitus.

Intervjuudes mainitakse, et ülemate vahetumine kursuste kaupa loob 
õppurites ebakindlust, sest nii õpetatakse samu asju erinevalt. Parim viis 
oleks ühed ja samad ülemad ajateenistuse algusest kuni lõpuni välja. Seda 
toetab eeskuju olulisus hoiakute kujunemisel ajateenistuses, mistõttu alluvad 
peaks olema oma ülema nägu. Ülemate paljusus võib eeskuju hägustada.

Intervjuude ja küsimustike tulemuste põhjal leitakse, et  isikuomadustel 
on ajateenijast juhi soorituses suur kaal. See tuleneb osalt ajateenistuse 
 piiratud kestusest, mille jooksul on võimalus juhte kujundada. Seda kumma-
lisem on, et sõjaväeliste juhtide asemel seatakse eelisseisusesse autojuhi 
amet102. Olukord, kus autojuhtide kursusele valitakse ja ülejäänud satuvad 
noorem allohvitseride kursusele, nagu üks intervjueeritavatest väljendas, 
on üksuste ja lõpuks kogu riigi sõjalisele võimele selgelt kahjulik. Sõjaolu-
korras vajavad jaod ning rühmad parimaid sõjaväelisi juhte, keda Eestil on 
 pakkuda, autorooli sobib ka mees, kellel autojuhi õpe ajateenistusest puudub. 
Kui aja teenistuse eesmärk on võimalikult pädeva sõjalise kaitse loomine, 
siis sõjaväeliste juhtide valik nooremallohvitseride kursusele peab saama 
 prioriteediks.

Küsimustiku vastuste põhjal selgus, et tegevväelaste hinnangul on aja-
teenijast juht väljaõppes pigem õppur ega kipu ise vastutama. Seevastu 
ajateenijad ise näevad enda rolli õppes pigem kaasvastutajatena väljaõppe 
eest, mida nad eeskirja järgi ka on. Vastuolu on ilmne ning viitab usalda-
matusele ja teatud klasside eristamisele – ajateenija ja tegevväelane on kaks 
eri kategooriat. Vähemalt ankeetide tulemuse põhjal võib öelda, et ajateenijad 
ootaksid isegi suuremat vastutust, kui seda neile võimaldatakse. Intervjuude 
põhjal selgub, et igapäevaseid drille lastakse ajateenijatel juhtida piisavalt 
ning selles osas tunnevad nad end olevat ülesannete kõrgusel. Kuigi aja-
teenijad ise leiavad, et usalduses on tegevväelased neile piisavaks ees kujuks, 
ei usalda tegevväelased ajateenijaid piisavalt. Ajateenijaid usaldatakse 
taktika listes olukordades, mida harilikult saadab ikkagi tegevväelaste teatud 

102  Niinepuu 2014; Savi 2014.
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kontroll. Tunniplaanides kajastatu räägib pigem seda, et ajateenijatest juhti-
dele usaldatakse lihtsamat väljaõpet, näiteks iseseisev õppimine klassis ning 
õhtuti füüsilise treeningu korraldamine. Süsteemset iseseisvat õpet, mis juhte 
arendab, esineb vähe. See, et usaldus ajateenijatest juhtide vastu on suurem 
taktikalistes olukordades kui muudes olukordades, viitab iseseisvuse piira-
tusele. Drilliga peetakse oluliseks selgeks õpetada teadmised-oskused, kuid 
valmidus iseseisvalt tegutseda ning vastutada jääb pigem teisejärguliseks.

Siinse uurimuse põhjal alahindavad tegevväelased kaitsetahet ning see-
pärast peavad nad selle kujundamist pigem ebaoluliseks. Kaitsetahte  loomine 
annaks motivatsiooni, mida muidu on ajateenistuses niivõrd raske luua. 
Välja õppe seotus riigikaitsega laiemalt, põhjendatus ning rõhuasetus väär-
tustele võiksid olla muutuste tekke aluseks. Praegu peavad tegevväelased 
ajateenija jaoks kaitsetahet ebaoluliseks faktoriks ning nad seda ei käsitle. 
Autori uuring näitab, et ajateenijad tahaksid rohkem riigikaitse põhjenda-
mist. Riigikaitseõpetus, mida peetakse oluliseks korraldada koolides, katkeb 
miskipärast ajateenistuses ja see jätab oma jälje. Intervjuu käigus mainisid 
ajateenijad, et patriotismi kohtab ajateenistuses vähe. Hea väljaõpe, kindlad 
otsused, kontroll ega distsipliin ei asenda inimese tahet eesmärki saavutada. 
Praegu on suundumus sellele, et kui on hästi tehtud väljaõpe ja professio-
naalne ülema eeskuju, tekib ajateenijas ka kaitsetahe. Ülema eeskuju läheks 
siinkohal tarvis just kaitsetahte ilmutamisel. Kaitsetahte kujundamise osa 
on praegu ajateenistuses puudulik nii intervjuu kui ka ankeetide tulemuste 
 põhjal.

Ajateenijad peavad tegevväelasi intervjuude põhjal headeks eeskujudeks 
initsiatiivis, kuid ankeetides saab initsiatiiv pigem negatiivseid hinnanguid. 
Üheks sellise erinevuse põhjuseks võib intervjuude põhjal nimetada aja-
teenijate soovi kontrolli järele, mis võib olla tingitud harjumusest. Autor peab 
võimalikuks, et kontroll ja tegevväelase kohalolu tekitavad allüksuses sel ajal 
parema kuulekuse, mis lihtsustab ajateenijast juhil ülesannete täitmist. Kont-
rolli puududes võib selline harjumus tegevust pärssida, kui ajateenijast juhi 
iseseisvust ei ole tema vahetud alluvad harjunud väärtustama. Samas maini-
takse intervjuudes, et tegevväelased on paindlikud ideede suhtes, mis tulevad 
alluvatelt – seega soositakse initsiatiivi. Algatusvõimet ise ettepanekuid teha 
on ajateenijal intervjuude tulemusena siiski vähe. Vigade mõistmist peetakse 
oluliseks, seda eelkõige väljaõppes – kui eksitakse, õpetatakse uuesti. Küll 
on olemas oht, et tagasiside on detailses vigadele osutamises liiga negatiivne, 
nagu viitavad ankeetküsitluse tulemused. Negatiivset tagasisidet sooritusele 
peljatakse ning see tekitab hirmu eksida, isegi kui veale järgneb täiendõpe, 
mitte otsene pahameel
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 4. Kokkuvõte

Väikeüksuste juhtide roll sõjategevuses on nüüdisajal muutunud üha olu-
lisemaks. Eesti kaitsevägi on reservvägi, mille jao- ning rühmaülemad saavad 
väljaõppe ajateenistusest. Parema tulemuse saavutamiseks vajab kaitsevägi 
ülemaid, kellel on peale teadmiste ning oskuste omandatud vastavad hoia-
kud sõjaaja ülesannetega toimetulekuks. Jättes juhtide hoiakute kujundamise 
ajateenistuses tähelepanuta, tekib oht, et nad ei reageeri õppekogunemiste 
või mobilisatsioonikutsetele, või kui saabuvadki kohale, siis ei suuda asuda 
kiirelt täitma ametikohale vastavaid ülesandeid. 

Siinses artiklis, mis tugines autori magistritöö raames tehtud uuringule, 
oli eesmärgiks jõuda selgusele, kas ja kuidas ajateenijatest juhtide hoiakuid 
hetkeolukorras kujundatakse. Selleks püstitati kokku neli uurimisküsimust, 
millele ka artiklis vastuseid otsiti.
• Millises suunas ja kuidas peaks ajateenijatest juhtide hoiakuid kujundama?
• Kas ja kuidas on õigusaktides kajastatud ajateenijatest juhtide hoiakute 

kujundamine?
• Kuidas mõistetakse ning väärtustatakse juhtimistingimusi?
• Kuidas praktikas kujundatakse ajateenijatest juhtide hoiakuid?

Eesmärgi saavutamiseks esitati artikli esimeses peatükis inimesekeskse juhti-
mise ja lahingutegevuse aluste põhjal juhtimistingimuste mudel, et mõõta 
kehtivate juhtimispõhimõtete mõistmist ning väärtustamist ajateenijatest 
 juhtide väljaõppes. Juhtimistingimused on need, mille suunas peaks aja-
teenijatest juhtide hoiakuid kujundama. Induktiivse sisuanalüüsi tulemusel 
sai autor kuus põhilist juhtimistingimust, mille nimetas usalduseks, ülesande-
kesksuseks, vastutuseks, hoolitsuseks, initsiatiiviks ning eeskujuks. Vastutuse 
alla paigutas autor omakorda vaba tahte, otsustusjulguse, iseseisvuse, kaitse-
tahte ning koostöö. Hoolitsuse alla paigutas autor moraali, motiveerimise, 
põhjendatuse, inimestega arvestamise ja suhtlemisoskuse. Initsiatiivi alla 
 paigutas autor algatusvõime, paindlikkuse, loovuse, vigade mõistmise ning 
eesmärgipärase kontrolli. Eeskuju alla paigutas autor professionaalsuse, 
aususe, sisu vastavuse vormile ning enesetunnetuse.

Samuti on autor esimeses peatükis esitanud Edgar Scheini muutuste 
 teooria mudeli, mis vastab küsimusele, kuidas peaks ajateenijatest  juhtide 
hoiakuid kujundama. Mudel koosneb kolmest etapist: lahtisulatamine, muut-
mine ja kinnikülmutamine. Lahtisulatamise etapi eesmärgiks on motivatsiooni 
loomine muutusteks. Muutmise etapi eesmärgiks on kognitiivne ümberdefi -
neerimine. Kinnikülmutamise eesmärgiks on, et õpitu vastaks keskkonnale.
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Teises peatükis kasutati diskursuseanalüüsi riigikaitse ja väljaõppe 
alusdokumentide ning käitumisjuhiste ja -eeskirjade, kolmandas peatükis 
 tunniplaanide analüüsiks. Riigikaitse alusdokumentide põhjal võib öelda, et 
riiklikul tasandil on hoiakute vajalikkusele tähelepanu pööratud ning vaja-
likkust põhjendatud. Mida madalama taseme dokumentidega on tegemist 
(väljaõppe eeskiri, õppekavad, tunniplaanid), seda vähem leidub neis hoia-
kute kajastamist. Hoiakute kujundamine kui selline on reguleerimata vald-
kond, milles puudub kontseptsioon, kuidas kõrgemal tasandil esitatud ideid 
väljaõppes rakendada. Käitumisjuhistes ja -eeskirjades lähtutakse pigem 
sellest, et detailsete käitumisnormide kehtestamine kujundab vajaliku käitu-
misega kaitseväelasi. Tähelepanuta jääb seejuures ajateenijate vaba tahte 
loomine, mis on aluseks tulemuslikumale käitumisele, kui seda võimaldab 
detailsete normide täitmisele sundimine.

Ankeetküsitluse tulemuste põhjal võib öelda, et üldiselt siiski aja teenistuse 
käigus juhtimistingimusi väärtustatakse. Olulisel kohal ajateenijatest juhtide 
hoiakute kujundamisel on kontroll ja seega tegevväelaste kohalolek. See 
annab alust arvata, et kontrolli kadumine (nt sõjaajal) võib tekitada  juhtidele 
raskusi, mis võivad väljenduda oskamatuses tegutseda iseseisvalt. Mainitud 
olukorda soodustab asjaolu, et ajateenijatest juhte usaldatakse  väljaõppes 
vähe. Probleeme on hoolitsuse ja initsiatiivi esinemises.

Intervjuude tulemusena on tegevväelastel puudu oskusest luua aja-
teenijatele motivatsiooni muutusteks – omandamaks ajateenistuses õpetata-
vat. Oluline abi oleks siinkohal toetumine kaitsetahtele, kuid seda ei tehta. 
Kaitsetahte arendamiseks ajateenistuses puudub kontseptsioon ning seda 
ei pea tegevväelased ajateenijatele oluliseks. Kujundamata ajateenijatest 
 juhtidel motivatsiooni arenemiseks, on keeruline anda neile vastutust ning 
oodata initsiatiivi ilmnemist. Samuti selgus intervjuude põhjal, et lisaks hoia-
kute arendamise kontseptsiooni puudumisele satub osa sobivatest noorem-
allohvitseri kandidaatidest hoopis autojuhtideks, kuna viimaste leidmine näib 
olevat praegune prioriteet.

Uurimuse tulemusena selgus, et ajateenijatest juhtidel organisatsiooni 
mõistes hoiakuid ei kujundata, need kujunevad ise iga ajateenijaid õpe-
tava tegevväelase parima äranägemise järgi või hoopis juhuslikult. Eelnev 
 tähendab, et kaitsevägi ei suuna hoiakute kujunemist, mistõttu ei saa lõpp-
tulemus olla efektiivne. 

Autor teeb olulisema ettepanekuna nüüdisajastada väljaõppe eeskirja 
ning õppekavasid selliselt, et neis oleksid kajastatud hoiakute ja eraldi 
 kaitsetahte kujundamise kontseptsioon. Samuti teeb autor ettepaneku seada 
ajateenis tuses sisse juhiomaduste hindamine. Seniks, kuni ükski nimetatud 
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muuda tustest pole rakendunud, on siinse artikli põhjal soovitus kasutada aja-
teenijatest juhte kogu ajateenistuse vältel võimalikult samasugustes olukorda-
des, millesse nad tõenäoliselt satuvad sõjaajal. Need olukorrad ei ole pelgalt 
taktikalised, vaid ka administratiivsed, väljaõppealased, suhtekorralduslikud 
jne – see tähendab rahu ajal võimalikult palju vastutuse andmist ja vähem 
vigade pelgamist.

Edasisteks uuringuteks näeb autor teemavaldkonnas ruumi eelkõige-
valdkonnas, kuidas oleks õige ajateenijatest ning ka reservväelastest juhtide 
omadusi arendada. See tähendaks lisauuringuid hoiakute ning kaitsetahte 
kujundamise kontseptsiooni loomiseks.

Kirjandus ja allikad

Aija, E. 2011. Manööversõja põhimõtete rakendamine Eesti Kaitseväe kergejalaväe-
pataljoni rünnakus. Magistritöö [käsikirjaline]. Tartu: KVÜÕA.

AJP-01(D) = Allied Joint Doctrine 2010. North Atlantic Treaty Organization NATO 
Standardization Agency (NSA) NATO Letter of Promulgation. 

Alas, R. 2008. Juhtimise alused. Tallinn: Külim.
ATP 3.2.1 = Allied Land Tactics ATP-3.2.1 2009. North Atlantic Treaty Organization 

NATO Standardization Agency (NSA) NATO Letter of Promulgation.
AVKM = Ajateenijate väljaõppe kontseptsioon maaväes 2004. Tallinn: Maaväe 

Staap.
Bachmann, T., Maruste, R. 2003. Psühholoogia alused. Tallinn: Ilo.
Bennis, W. 2000. Managin the Dream: Reflections on Leadership and Change. 

Cambridge: Perseus Publishing.
Bouckenooghe, D. 2010. Positioning Change Recipients’ Attitudes Toward Change 

in the Organizational Change Literatura. – The Journal of Applied Behavioral 
Sciences 46 (4), pp. 500–531. SAGE Publications.

Bronfenbrenner, U. 1979. The ecology of human development: Experiments by nature 
and design. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press.

Eesti entsüklopeedia online. <http://entsyklopeedia.ee/artikkel/%C3%B5pitud_abi-
tus> (21.04.2014).

Eesti Vabariigi põhiseadus. 28. juuni 1992. – RT 1992, 26, 349.
JAÜK ÕK = Jalaväeallüksuse kursuse õppekava 2012. Tallinn: Maaväe staap.
JNAK ÕK = Jalaväe nooremallohvitseri kursuse õppekava 2004. Tallinn: Maaväe staap.
JUPA = Eesti julgeolekupoliitika alused 2010. Tallinn: Välisministeerium.
DM = Kaitseväe distsiplinaarmäärustik 2013. Kaitseväe juhataja käskkiri 

26.04.2013 nr 124.
Kaitseväe personalistrateegia 2013–2017. <http://www.ksk.edu.ee/wp-content/

uploads/2013/07/KV-personalistrateegia-2013-2017.pdf> (11.12.2013).
Kaitseväe personalistrateegia 2013–2017 eesmärgid 2012. Tallinn: Kaitseväe pea-

staabi personaliosakond.



74 MARKO PUNGAR

SM = Kaitseväe sisemäärustik 2013. Kaitseväe juhataja käskkiri 05.04.2013 nr 95.
Kinnunen, E. 2012. 120516_32JVP KT12 esmane tagasiside.
Kotsuba, A. 2010. Ajateenija professionaalne ja sotsiaalne identiteet. Lõputöö [käsi-

kirjaline]. Tartu: KVÜÕA.
Krips, H. 2005. Suhtlemisoskusest õpetamisel ja juhtimisel. Tartu: TÜ kirjastus.
Kukk, A. 2011. Ajateenijate patriotism Eesti Kaitseväes aastatel 2008–2010. 

Bakalaureusetöö [käsikirjaline]. Tartu: Tartu Ülikool.
KVKS = Kaitseväe korralduse seadus. 19. juuni 2008. – RT I 2008, 35, 213.
KVTS = Kaitseväeteenistuse seadus 13. juuni 2012. – RT I, 02.07.2013, 7.
Laherand, M.-L. 2008. Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: M.-L. Laherand.
Mainor = Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor, e-õpe,
 <http://eope.eek.ee/oo/2011/sotsiaalpsuhholoogia/hoiak.html> (13.11.2013).
Mõts, E. 2010. Eesti Kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused. Teine, parandatud 

trükk. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktika õppetool. Tartu: KVÜÕA.
Niinepuu, V. 2014. Intervjuu. 17.03.2014. Jõhvi.
NABK ÕK = Nooremallohvitseri baaskursuse õppekava 2004. Tallinn: Maaväe staap.
Reidla, A. 2013. Esitlus „Sõjaline valmisolek ja mobilisatsioon” õppeaine „Eesti 

Kaitseväe mobilisatsiooni korraldamine” raames. 2. aprill 2013. Tartu: KVÜÕA.
RRÜBKA ÕK = Reservrühmaülemate baaskursus ajateenijatele õppekava 

2003. Meegomäe: Kaitseväe Võru Lahingukool.
Saumets, A. 2007. Adenaueri saladus ja Bundeswehri sünnitund kloostrimüüride 

varjus. KVÜÕA toimetised nr 8. 2007. Tartu: TÜ kirjastus, lk 166–230.
Savi, A. 2014. Intervjuu. 11.03.2014. Võru.
Schein, E. H. 1995. Kurt Lewin’s Change Theory in the Field and in the Classroom: 

Notes Toward a Model of Managed Learning. Invited paper for a special issue of 
Systems practice, edited by Susan Wheelan. 

 <https://www.nursing-informatics.com/N4111/schein_lewin.pdf > (11.11.2013).
Siseministeerium 2014. Rahvastik ja regionaalvaldkond. Kodanikuühiskond Eestis. 

<https://www.siseministeerium.ee/kodanikuuhiskond/> (02.03.2014).
Steiger, R. 2011. Inimesekeskne juhtimine. Juhised tsiviil- ja sõjaväejuhtidele. Tartu: 

KVÜÕA.
SBK ÕK = Sõduri baaskursuse õppekava 2003. Tallinn: Maaväe staap.
Vane, M. A., Toguchi, R. M. 2010. Achieving Excellence in Small-Unit 

Performance. – Military Review. May-June 2010. Combined Arms Center, Fort 
Leavenworth, Kansas, pp. 73–81.

VÕE = Kaitseväe ja Kaitseliidu väeüksuste ja allüksuste väljaõppe eeskiri 2008. 
Kaitseväe juhataja käskkiri 04.07.2008 nr 196.

Widder, W. (Maj Gen) 2002. Auftragstaktik and Innere Führung: Trademarks of 
German Leadership. – Military Review, Volume LXXXII – September-October 
2002, No. 5. Combined Arms Center, Fort Leavenworth, Kansas, pp. 3–9.

Kapten MARKO PUNGAR, MA (sõjaväeline juhtimine), 
2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni 1. jalaväekompanii ülem.



KAITSEVÄE ÜHENDATUD 
ÕPPEASUTUSTESSE VASTU VÕETUD 

KADETIKANDIDAATIDE MOTIVATSIOONI 
JA TUNNETATUD JUHIOMADUSTE 

MUUTUMINE AJATEENISTUSES

Kristjan Kask, Kersti Kõiv, Aarne Ermus

1. Sissejuhatus

Üliõpilaste lahkumine kõrgharidussüsteemist või õpingute jooksul  eriala 
vahetamine on probleemiks kõrgharidust pakkuvatele asutustele, eriti  seoses 
kõrghariduse kättesaadavaks muutumisega enamikule inimestest1. Õpingute 
peatumise, jätkamise ja õpingute (suuna) muutumise protsess on  kasvanud 
niivõrd laiaulatuslikuks ja paljudest teguritest tingituks, et seda tuleb  vaadelda 
kui kõrgharidussüsteemi lahutamatut osa, kuna tänapäevane kõrghariduse 
protsess on dünaamiline2. Üliõpilaste motiive on uuritud  mitmes riigis, näi-
teks USAs3, Suurbritannias4, Norras5 ja Eestis.6

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) humanitaar- ja sotsiaal-
teaduste õppetool tegi 2013. aasta sügisest kuni 2014. aasta kevadeni uuringu 
ajateenistuses viibivate kadetikandidaatide hoiakute, tunnetatud  juhiomaduste 

1  Scott, P. 1995. The meanings of mass higher education. Buckingham: Open University 
Press.
2  Must, O. 2006. Mittenormatiivse õpiedu asjaolud ja motivatsioon. Uurimuse aruanne. 
Tartu Ülikooli psühholoogia osakond. 
<http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=4910> (17.10.2014) [Edaspidi Must 2006]
3  Tinto, V. 1993. Leaving college. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press. [Edas-
pidi Tinto 1993]
4  Davies, R.; Elias, P. 2003. Dropping out: A study of early leavers from higher education. 
Research report RR386. London: Department for Education and Skills.
5  Hovdhaugen, E. 2009. Transfer and dropout: different forms of student departure in 
Norway. – Studies in Higher Education, vol. 34, no.1, pp. 1–17. [Edaspidi Hovdhaugen 2009]
6  Must 2006; Murakas, R. (toim.) 2007. Ülikooliõpingute katkemine ja taasalustamise 
võimalused: Ülevaade uuringu „Uus algus” tulemustest. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 
[Edaspidi Murakas 2007]; Täht, K.; Harro, J.; Must, O.; Realo, A. 2013. Kõrgkool ja 
psühholoogia. Tartu: Tartu Ülikool.

ENDC Proceedings, Volume 19, 2014, pp. 75–102 www.ksk.edu.ee/toimetised/
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ja motivatsiooni muutuse kohta ajateenistuse jooksul. Ülalnimetatud uuringu 
ajendiks oli soov aru saada probleemidest, mis on KVÜÕAs olnud alates 
2009. aastast, kui paindlikkuse parandamiseks ning kadetikandidaatide ringi 
suurendamiseks tehti võimalikuks kandideerimine rakenduskõrg hariduse 
õppekavadele ka enne ajateenistuse läbimist. KVÜÕAsse vastuvõetud kadeti-
kandidaatide ajateenistuse läbimine korraldati koostöös Kaitse ressursside 
Ametiga. Probleemiks on kujunenud kadetikandidaatide õppima asumise 
väike osakaal pärast ajateenistuse läbimist. Loobujaid on olnud suurusjärgus 
25–55%, erandiks oli 2010. aasta, kui kõik kandideerinud ka reaalselt õppima 
asusid (vt tabel 1). Samas puudub KVÜÕA-l selge informatsioon loobumise 
põhjuste kohta, sest kontaktid kadetikandidaatidega polnud tugevad ning 
 loobujad kadusid KVÜÕA infoväljast. Kuid oletada võib eri põhjuseid: 
parema pildi tekkimist kaitseväeteenistuse kohta ja arusaamisele jõudmist 
enda sobimatuse kohta, tervislikke probleeme või ka ebameeldivat teenistus-
kogemust. Samas selget faktidele toetuvat informatsiooni kadetikandidaatide 
motivatsiooni muutumise kohta KVÜÕA-s polnud, seetõttu oli ainuvõima-
likuks lahenduseks küsimuse sügavam uurimine. 

Tabel 1. KVÜÕA-sse õppima asumine pärast ajateenistuse läbimist7

2009 2010 2011 2012 2013

KVÜÕA-sse vastu võetud ja ajateenistusse 
suunatud kadetikandidaatide arv

26 20 22 20 20 (16)7

Aasta hiljem õppima asunute arv 19 20 10 9 14

Loobunute arv 7 0 12 11 2

Loobunuid, % 26,9 0 60 55 12,5

Märkus. Allikas: KVÜÕA planeerimisosakond.

2. Üliõpilaste liikumine kõrgharidussüsteemis

Hovdhaugen8 kirjutab, et lahkumine või eriala vahetamine pole ainult kaotus 
üksikisikule (nt ajaline kaotus), vaid ka kõrgharidust pakkuvale asutusele 
ning ühiskonnale (ebaproduktiivne investeerimine haridussüsteemi, ülikooli 
rahastuse vähenemine). Tema Norras tehtud uuringust selgus, et üliõpilaste 

7 Sulgudes on reaalselt ajateenistusse asunud kadetikandidaatide arv. Neli kadetikandidaati 
loobusid kas tervislikel põhjustel (1) või seetõttu, et said sisse mõnda teise kõrgkooli ning 
nendele polnud KVÜÕA esimene valik (3)
8  Hovdhaugen 2009.
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väljalangemist ülikoolist seletavad paremini taustatunnused, samas kui hari-
duslikel eesmärkidel ja motivatsioonil väljalangemisele mõju ei olnud. See-
vastu eriala vahetuse puhul olid just olulisteks teguriteks hariduslikud ees-
märgid ja motivatsioon.

Tinto9 teeb vahet kõrgharidussüsteemis ringiliikujatel (st kes vahetavad 
õpingute jooksul eriala) ja kõrgharidussüsteemist lahkujatel (kes jätavad 
õpingud kõrgkoolis pooleli). Ta on kirjutanud, et põhjuseid selliseks liiku-
miseks võib olla mitmeid ning kõrgharidust pakkuvatel asutustel on oluline 
teada, mis nende üliõpilaste liikumist mõjutab. Tinto leidis, et ühelt poolt 
mõjutavad üliõpilaste otsuseid õpingute-eelsed mõjurid, eesmärgid ja seotus 
ning õpingute jooksul saadud akadeemilised ja sotsiaalsed kogemused. Üli-
õpilaste hariduslikud eesmärgid, st nende puudumine või ebakindlus õpin-
gute alguses, on seotud kõrgharidussüsteemist lahkumise tõenäosusega10. 
Samas on leitud, et üliõpilasi võivad mõjutada ka järjekindlus ning isiklik 
kasv ja areng.11 

Samasugustes uuringutes on leitud, et haridustee katkestamise  põhjused 
on olnud vale eriala valik, limiteeritud sotsiaalne toetus ning üliõpilase ja 
ülikooli vaheline sobimatus.12 Ka Robbins jt13 on märkinud, et õppetöö katke-
misega on seotud eelkõige subjektiivset laadi tegurid, nagu enesetõhusus 
õppetöös ja integreeritus kõrgkooli nii akadeemilisse kui ka sotsiaalsesse 
keskkonda. Kuna ajateenistuse läbimine on KVÜÕA-sse õppima suundumise 
eeldus, siis käsitletakse seda kui üht õpingute osa.

Õpingute katkemise problemaatika uuringud Eestis on leidnud, et õppetöö 
peatumise ja/või katkemise põhilised tegurid olid pettumine oma valikus ja 
motivatsiooni kadumine, huvide muutumine, töö ja õpingute konfl ikt ning 

9  Tinto 1993.
10  Tinto 1993; Pascarella, E. T.; Terenzini, P. T. 1991. How college affects students: 
Findings andinsights from twenty years of research. San Francisco: Jossey-Bass. [Edaspidi 
Pascarella, Terenzini 1991]; Pascarella, E. T.; Terenzini, P. T. 2005. How college affects 
students: A third decade of research. San Francisco: Jossey-Bass.
11  Tinto, V. 2000. Linking learning and leaving: Exploring the role of the college class-
room in student departure. – Reworking the student departure puzzle, ed. J. M. Braxton, 
Nashville: Vanderbilt University Press; Pascarella, Terenzini 1991.
12  Christie, H.; Munro, M.; Fisher, T. 2004. Leaving university early: Exploring the diffe-
rences between continuing and non-continuing students. – Studies in Higher Education vol. 
29, no. 5, pp. 617–636.
13  Robbins, S.; Lauver, K.; Le, H.; Davis, D.; Langley, R.; Carlstrom, R. 2004. Do 
psychosocial and study skill factors predict college outcomes? A meta-analysis. – Psycholo-
gical Bulletin, vol. 130, no. 2, pp. 261–288.
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isikliku elu probleemid14. Murakas on õpingute katkemise põhjustena esi-
tanud töötamise õpingute kõrvalt, isikliku elu ja perekonnaga seotud kohus-
tused ning rahalised raskused15.

2.1. Üliõpilaste valikud kui karjäärivaliku protsess

A. Bandura16 sotsiaalse õppimise teooria ning selle mõjul J. D. Krumboltzi17 
arendatud karjäärivaliku sotsiaalse õppimise teooria püüavad kindlaks mää-
rata, mis alustel, millele tuginedes ja mille mõjul uurimisalused oma karjääri-
valiku otsuseid teoreetiliselt langetavad18. Kadetikandidaadid, kelle keskmine 
vanus on 19 aastat, on oma elutsüklis karjäärivaliku mõistes uurimise ja 
rolli otsingute sellises faasis, kus neil on üldjoontes teada oma huvivaldkond, 
kuid ei ole veel selgelt välja kujunenud elukutse eelistus. Lõpliku otsuse 
tegemist mõjutavad paljud tegurid. Krumboltzi järgi on kutsevaliku otsus 
määramatu arvu saadud õpikogemuste tulem19. Õpikogemus koguneb kokku-
puutes eri inimeste, institutsioonide ja sündmustega konkreetses keskkonnas. 
 Krumboltzi sotsiaalse õppimise teooria toob esile neli peamist tegurit, mis 
mõjutavad karjäärivalikuid: geneetiline pärand, keskkonnamõjud, õppimis-
kogemused ning probleemide lahendamisele suunatud oskused.20

Geneetilise pärandi all mõistetakse eelkõige indiviidi füsioloogilisi ja 
psühholoogilisi omadusi, mis on paljuski kaasa sündinud. Keskkonna mõjude 
all mõistetakse kõike, mis ümbritseb indiviidi ning pole tema kontrolli all. 
Siia alla kuuluvad nii inimese loodud tegurid, nagu näiteks töökeskkond, 
välja õppekeskkond, tööjõu liikumine või majandusolukord, kui ka loodus-
likud jõud, nagu kliima, loodusressursside olemasolu. Nende teguritega 
kokku puute tagajärjed ning saadud õpikogemus suunavad inimest, kui ta 
arendab välja usu oma karjäärisse ning kohasse elus. Saadud sotsiaalne õpi-
kogemus võib kinnistada indiviidi usku oma kutsevaliku õigsusesse, kuid 
võib selles ka kahtlema panna.

14  Must 2006.
15  Murakas 2007.
16  Bandura, A. 1971. Social learning theory. Morristown, NJ: General Learning Press.
17  Krumboltz, J. D. 1979. A social learning theory of career decision making. Revised and 
reprinted in A. M. Mitchell, G. B. Jones, and J. D. Krumboltz (Eds.). Social learning and 
career decision making Cranston, RI: Carroll Press, pp. 19–49.
18  Krumboltz, J. D. 2009. The happenstance learning theory. – Journal of Career Assess-
ment, vol. 17, no. 2, pp. 135–154. [Edaspidi Krumboltz 2009]
19  Krumboltz 2009.
20  Ibid. 
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Siinse uuringu raames on vaatluse all, kuidas mõjutavad  ajateenistusse 
suunatud kadetikandidaatide otsust pärast ajateenistust õppima asuda 
 konkreetne keskkond, kuhu nad ajateenistuses sattuvad, saadud õpikogemus 
kaitse väes ning kaitseväkke kaasa võetud ning seal edasi arendatud prob-
leemide lahendamise oskused. Uuringus ei vaadelda geneetilise pärandi 
mõju, sest selle teguri mõju on püsivam ja pikemaajaline ega ole ajateenis-
tuse jooksul muudetav.

Sisseastumiskatsetele tulles oli kõigil kandidaatidel kindel soov siduda 
ennast ohvitseri elukutsega. Selline soov kujunes neil välja sotsiaalse õppi-
mise käigus, kus nad said mõjutuse keskkonnast, mis neid ümbritses eelneva 
kasvamise, arenemise ja õppimise kestel. Seega sotsiaalne keskkond, milles 
nad viibisid enne sisseastumiskatsetele tulekut, oli toetav ja soodustas antud 
elukutsevaliku tegemist. 

Ajateenistusse astudes sattuvad kadetikandidaadid uude sotsiaalsesse 
keskkonda. Tavaliselt puudub ajateenistusse suunduvatel kadetikandi daatidel 
eelnev sügav kokkupuude sõjaväelise keskkonnaga. Neil võib olla läbitud 
riigikaitseõpetuse kursus gümnaasiumis ning aktiivsem osa nendest võib 
olla osalenud kaitseliidu tegevuses. Samuti võib selgem arusaam teenistus-
keskkonnast olla kadetikandidaatidel, kelle vanemad, lähimad sugulased või 
sõbrad teenivad või on teeninud kaitseväes.

Ajateenistuses saab kogeda keskkonda, mis on ligilähedane võimaliku 
tulevase teenistuskeskkonnaga. Selles uudses keskkonnas saavad kadeti-
kandidaadid omandada ka uue õpikogemuse, mis kas kinnistab nende soovi 
saada kaadriohvitseriks või paneb sellest loobuma. Tegureid, mis mõjutavad 
motivatsiooni kaitseväes teenida, võib jagada kaheks: divergentsed ja konver-
gentsed.21 Divergentsed ehk traditsioonilised motiivid on näiteks soov riiki 
teenida, huvi sõjaväe vastu või kindel sõjaväeline eeskuju. Suurem mõju on 
elukutse institutsionaalsetel aspektidel võrreldes individuaalsete aspektidega. 
Arvatakse, et sõjavägi on elustiil, ja ennast identifi tseeritakse sõjaväelise elu-
kutse kaudu. Konvergentsed ehk posttraditsioonilised motiivid kesken duvad 
rohkem indiviidile. Selliste motiivide puhul väärtustatakse näiteks head 
palka, töö turvalisust, töötingimusi, uute teadmiste omandamist ja enese-
arengu võimalusi. Selliste motiivide järgija võtab teenistust sõjaväes pigem 
nagu iga teist tööd.

21  Sarvas, S.; Hodny, J. 1998. The Motivation to become an Officer. The European Cadet: 
Professional Socialisation in Military Academies; A Crossnational Study. Vol. 22. Edited by 
G. Caforio. Baden-Baden: Nomos verlagsgesellschaft, pp. 17–29. [Edaspidi Sarvas, Hodny 
1998]
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Eelnevast lähtudes püstitati uuringus järgmised uurimisküsimused. 
1. Kas ja kuidas mõjutab ajateenistuses kadetikandidaati ümbritsev kesk-

kond tema motivatsiooni asuda KVÕÜA-sse õppima pärast ajateenistuse 
läbimist? 

2. Kas ja kuidas muutuvad kadetikandidaatide tunnetatud juhiomadused aja-
teenistuse jooksul?

3. Metoodika ja tulemused

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, kas, kuidas ja mis põhjustel muu-
tuvad ajateenistust mitteläbinud KVÜÕA kadetikandidaatide motivatsioon 
jätkata karjääri kaitseväes, väärtused ja juhiomadused ajateenistuse jooksul. 
Võrdlus rühmana olid uuringusse kaasatud ka KVÜÕA-sse kandideerinud, 
kuid mitte sisse saanud ja üldkorras kutsutud ajateenijad (vt tabel 2). Andme-
kogumise meetodiks oli ankeetküsitlus ja poolstruktureeritud intervjuu. 

Uuritavad osalesid küsitluses kolm korda: sügisel 2013 (oktoobri lõpust 
kuni novembri keskpaigani, kui uuriti nende hinnanguid sõduri baaskursuse 
(SBK) ja SBK-järgsete tegevuste kohta), talvel 2014 (veebruaris, kui uuriti 
nende hinnanguid tegevuste kohta detsembris 2013 ja jaanuaris 2014) ja 
kevadel 2014 (mais, kui uuriti nende hinnanguid vahemiku kohta veebruarist 
kuni maini 2014 ning kogu ajateenistuse kohta). Teisiti sõnastades, uurita-
vaid küsitleti esimene kord pärast SBK lõppu, teine kord pärast eriala kursuse 
lõppu ning kolmas kord ajateenistuse lõpus pärast õppust Kevadtorm. Esi-
mese ja kolmanda küsitlusvooru tegid uuringu autorid personaalselt, teine 
küsitlusvoor tehti posti teel. Poolstruktureeritud intervjuud korraldati ainult 
KVÕÜA-sse sissesaanud kadetikandidaatidega kolmandas etapis.

Küsitluseks koostati kahte tüüpi ankeedid, millest üks oli mõeldud 
nii kadetikandidaatidele kui ka kooli kandideerinud, kuid mitte vastu 
 võetud ajateenijatele ning teine ankeet üldkorras kutsutud ajateeni jatele. 
 Üldkorras  kutsutud ajateenijate küsimustik erines kadetikandidaatide omast, 
 keskendudes eelkõige ajateenistusega rahulolu muutusele. Väe osadest olid 
uuringusse kaasatud need, kuhu kadetikandidaadid olid määratud: Kuper-
janovi jalaväepataljon, Kirde Kaitseringkond (õhutõrjepataljon, suur-
tükiväepataljon, Viru jalaväepataljon), vahipataljon ja 1. jalaväebrigaad 
(Kalevi jalaväepataljon, tagalapataljon). 
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Tabel 2. Uuritavate arv ja jaotus väeosade vahel küsitlusvoorude kaupa

Sügis 2013 Talv 2014 Kevad 2014

Kadetikandidaadid 13 9 12

Sisse mittesaanud 13 13 11

Ajateenijad 84 66 52

1 JvBR (Paldiski) 16 (2) 9 (1) 10 (2)

Kuperjanovi JP 52 (5) 49 (4) 30 (5)

Viru JP 10 (1) 6 (1) 6 (1)

Kirde KRK (Tapa ja Kalevi JP) 19 (3) 18 (3) 16 (3)

Vahipataljon 13 (2) 6 (0) 5 (1)

Märkus. Vastamise määr teises küsitlusvoorus oli 80% ja kolmandas 68%. Sulgudes on märgitud kadetikandidaatide arvud 
vastavates väeosades. Kadetikandidaatidest olid 11 mehed ja 2 naised; sisse mittesaanutest olid kõik mehed; ajateenijatest 
olid 82 mehed, 1 naine ning 1 vastanu jättis oma soolise kuuluvuse märkimata.

Üldkorras kutsutud ajateenijad on vanemad kui kadetikandidaadid ja sisse 
mittesaanud, vanuse erinevuste statistilist olulisust mõõdeti Kruskali- Wallise 
mitteparameetrilise testiga22. Kadetikandidaatide keskmine vanus oli 19,3 
aastat (SD = ,63), vanusevahemik ulatus 19–21 aastani. Sisse mittesaanute 
keskmine vanus oli 19,4 aastat (SD = 1,12), vanusevahemik oli 19–23 ja aja-
teenijatel 21,3 aastat (SD = 1,53), vanusevahemik oli 18–25. Aja teenistuse 
pikkus on 11 kadetikandidaadil 11 kuud ja 2 kadetikandidaadil 8 kuud, sisse 
mittesaanutest on 11-kuuline teenistus 9 isikul ja 8-kuuline 4 isikul. Ajatee-
nijatest on 11-kuuline teenistus 53 isikul ja 8-kuuline 31 isikul. Kadetikan-
didaatidest 10 said ajateenistuse jooksul nooremallohvitseri väljaõppe. Hari-
dustaustalt on kadetikandidaadid kõik üldkeskharidusega, sisse mitte saanutest 
on üldkeskharidus 12 vastanul (92%) ja kutseharidus 1 vastanul (8%) ning 
ajateenijatest on üldkeskharidus 45 vastanul (53%), kutseharidus 27 vastanul 
(32%), kõrgharidus 9 vastanul (11%) ning põhiharidus 3 vastanul (4%).

3.1. Väärtused ja motivatsioon

Väärtushinnangute hindamisel võeti aluseks kaitseväe (KV) sisemäärus-
tikus23 kirjas olevad KV põhiväärtused, milleks on ausus, vaprus, asjatund-
likkus, ustavus, koostöövalmidus ja avatus. Peale KV põhiväärtuste täiendati 
väärtuste nimekirja, et vaadata, milliseid olulisi väärtuseid veel ajateenijad 

22  χ²(2) = 30,75, p < ,001
23  Kaitseväe juhataja käskkiri nr 95. 05.04.2013. Kaitseväe sisemäärustik.
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endas kannavad, ning kahandada n-ö soovitud vastuste andmist: patrioot-
likkus, seaduskuulekus, haritus, distsiplineeritus, õiglus.

Kuna väärtushinnangud ei muutu ajas kiiresti, siis lasti uuritavatel väär-
tusi hinnata ainult esimesel etapil. Selleks, et selgitada välja, kas ja kuivõrd 
 erinesid uuritavate rühmade hinnangud väärtustele, kasutati dispersioon-
analüüsi (ANOVA). Väiteid hinnati viiepalliskaalal (1 = ei ole üldse omased 
… 5 = on täiesti omased). Statistiliselt oluline erinevus ilmnes ainult ühel 
juhul, väite 10 (‘distsiplineeritus’) puhul, kus kadetikandidaatide hinnang 
(M = 4,54, SD = 0,52) oli kõrgem ajateenijate hinnangust (M = 3,90, SD = 0,83)24.

Kadetikandidaatide motivatsiooni tulla KVÜÕA-sse õppima võr-
reldi sügisel 2013 ja kevadel 2014 mitteparameetrilise Wilcoxon’i testiga 
(Wilcoxon signed rank test). Statistiliselt olulised erinevused ilmnesid väite 
nr 6 puhul („Soovin karjääriredelil kõrgele jõuda”), mida hinnati kevadel 
2014 madalamalt (M = 4,00, SD = 0,89) kui sügisel 2013 (M = 4,77, SD = 
0,44)25. Põhjus võib siin olla selles, et ajateenistuse käigus saadi tulevasest 
teenistuskeskkonnast ja ohvitserikarjäärist selgem pilt.

Lisaks sellele, et uuriti kadetikandidaatide motivatsioonimuutust ajas, ana-
lüüsiti motivatsiooni tulla KVÜÕA-sse õppima eri uuritavate rühmade kaupa 
sügisel 2013. Siinkohal tuleb rõhutada, et ajateenijate küsimustik erines vähe-
sel määral ülejäänud kahest rühmast („tuleksin õppima” vs. „tulen õppima”). 
Väiteid hinnati viiepallisel Likerti skaalal (1 = pole üldse nõus … 5 = täiesti 
nõus). Kuna analüüsi puhul polnud uuritavad rühmad homogeensed, siis kasu-
tati analüüsis mitteparameetrilist Kruskali-Wallise testi. Tulemuste tõlgen-
damise lihtsustamiseks kasutati faktoranalüüsi, mille alusel jagunesid moti-
vatsiooni kohta käivad väited kaheks rühmaks (vt tabel 3)26. Esimese faktori 
moodustasid divergentsed motiivid (Cronbachi alfa 0,97) ja teise faktori kon-
vergentsed (Cronbachi alfa 0,77). Statistiliselt olulised erinevused (p < .001) 
ilmnesid ainult divergentsete motiivide korral (üksikväidetest 1, 2, 5, 7, 11, 12, 
16, 17, 20, 22 ja 23 puhul, vt statistiliselt oluliste erinevuste väärtusi tabel 4). 
Scheffé posthoc- analüüsi tulemusena ilmnesid statistiliselt olulised erinevused 
kadetikandidaatide ja ajateenijate vahel samuti vaid divergentsete motiivide 
korral (üksikväidete 1, 2, 5, 7, 11, 12, 16, 17, 20 ja 22 puhul). Kadetikandi-
daatide hinnangud väidetele olid võrreldes ajateenijatega kõrgemad, mis osu-
tab sellele, et kadetikandidaadid hindavad olulisemalt divergentseid väärtusi, 
nagu soov teenida riiki, huvi sõjaväe ning sõjaväelise elustiili vastu.

24  F(2,108) = 4,28, p <,05, η² = ,083
25  z = –1,994, p < ,05
26  KMO = 0,871 (p < ,001) 
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Tabel 3. Kadetikandidaatide motivatsiooni kirjeldavate väidete faktoranalüüs

 Väide  Faktor 1 Faktor 2

5 lõpetades ootab mind ees huvitav ja mitmekülgne eriala 0,863

11 mulle meeldib kanda mundrit 0,855

4 soovin omandada mingit kindlat eriala 0,854

18 soovin midagi uut kogeda 0,853

1 soovin ennast arendada ja uut omandada 0,825

6 soovin karjääriredelil kõrgele jõuda 0,821

17 tahan juhtida teisi inimesi 0,814

19 soovin tõestada endale ja/või teistele, et saan koolis ja tulevases 
teenistuskohas hakkama

0,795

2 austan Eesti Vabariiki ja soovin kaitsta tema vabadust 0,790

20 olen valmis osalema relvakonfl iktis mistahes maailma paigas 0,789

12 soovin olla juht ja õpetaja 0,788

8 koolis on head õppetingimused ja hea stipendium 0,781

3 mind ootab kindel töö ja tulevik 0,759

9 mulle meeldib füüsiline pingutus 0,751

10 mulle meeldib võitlemine ja raskused 0,749

13 soovin mehist ametikohta 0,749

21 soovin noortega tegeleda 0,743

15 mulle meeldib loodus ja värske õhk 0,738

7 armastan korda, distsipliini 0,733

16 olen valmis andma oma elu riigi huvide eest 0,726

14 tahan aidata kaasa rahu tagamisele maailmas 0,693

22 olen ohvitseri elukutsest kaua unistanud 0,670

24 lõpetades soovin tagasi minna oma vanasse väeossa 0,638

23 soovin midagi muuta kaitseväes 0,536

29 arvatavasti mujale ma sisse ei saa 0,903

27 pean jätkama pere/suguvõsa traditsioone 0,779

30 mul on hirm tsiviilvallas tööta jääda 0,741

28 mulle ei meeldi tsiviilelu 0,711

26 siia on lihtne sisse pääseda ja lihtne hakkama saada 0,661

25 see on ainus viis nooremleitnandi pagunid saada 0,482

Märkus. Faktorid on leitud peakomponentmeetodil Varimax pööramist kasutades; faktorid kirjeldavad 63% lähteinformat-
sioonist; esitatud on kõik faktorkaalud, mis on suuremad kui 0,400. 
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Tabel 4. Uuritavate enesekohased hinnangud KVÜÕA-sse õppima tulemise kohta

Tulen / tuleksin õppima, sest:
K SM A

M SD M SD M SD

1 soovin ennast arendada ja uut omandada 4,92 0,28 4,69 0,48 3,95 1,31

2 austan Eesti Vabariiki ja soovin kaitsta tema 
vabadust

4,85 0,38 4,15 1,07 3,58 1,34

5 lõpetades ootab mind ees huvitav ja 
mitmekülgne eriala

4,62 0,51 4,31 0,85 3,40 1,45

7 armastan korda, distsipliini 4,38 0,65 4,08 1,12 3,19 1,27

11 mulle meeldib kanda mundrit 4,23 0,83 4,08 0,86 3,04 1,45

12 soovin olla juht ja õpetaja 4,62 0,51 4,08 1,19 3,17 1,35

16 olen valmis andma oma elu riigi huvide eest 4,46 0,78 3,00 1,35 2,61 1,55

17 tahan juhtida teisi inimesi 4,62 0,51 3,77 1,09 3,49 1,30

20 olen valmis osalema relvakonfl iktis 
mistahes maailma paigas

4,62 0,65 3,92 1,38 2,84 1,51

22 olen ohvitseri elukutsest kaua unistanud 4,38 0,87 2,92 1,31 1,80 1,29

23 soovin midagi muuta kaitseväes 4,33 0,78 2,64 1,12 3,13 1,57

Märkus. K – kadetikandidaadid; SM – sisse mittesaanud; A – ajateenijad. 

3.2. Juhiomadused

Uuritavad hindasid oma juhiomadusi viiepallisel Likerti skaalal (1 = ei kehti 
üldse … 5 = kehtib alati), kus oli aluseks KVÜÕAs 2013/14. õa rakendatud 
juhiomaduste mudel. Hindamisskaalat ei kasutatud dihhotoomsena (jah/ei) 
vaid viiepallisel Likerti skaalal (st kuivõrd mingi juhiomadus on iseloomu-
lik), mis võimaldab paremini uuritavaid diferentseerida ja järeldusi teha (vt 
lisa 1). Lisaks on juhiomaduste kirjeldamisel mõnevõrra täpsustatud väiteid 
ning loobutud rangelt plokkidesse jagamisest. Juhiomaduste muutuste hinda-
miseks koostati esmalt kirjeldav faktoranalüüs, mille tulemusel jagunesid 
juhiomaduste 36 väidet viide faktorisse (vt tabel 5)27. Esimesse faktorisse 
koondusid väited (nr 5, 8, 12, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 28), mida võib kokku 
võtta sõnadega kohanev ja paindlik juht (Cronbachi alfa = 0,858). Teise fak-
torisse koondus viis väidet (nr 9, 11, 18, 31, 35), mis iseloomustavad tõhusat 
juhtimist (Cronbachi alfa = 0,776). 

27  KMO = 0,678 (p < ,001)
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Tabel 5. Kadetikandidaatide juhiomadusi kirjeldavate väidete faktoranalüüs

 Väide
Faktor 

1
Faktor 

2
Faktor 

3
Faktor 

4
Faktor 

5
27 Tuvastan vajaduse lisaväljaõppe järele ja 
vajadusel korraldan selle.

0,660

17 Arendan ennast järjepidevalt. 0,653

5 Tunnistan oma eksimusi ja valesid otsuseid. 0,646

22 Kasutan olemasolevaid ressursse tõhusalt. 0,630

12 Suudan tuvastada võimalikke ohte nii 
üksusele kui ka ülesande täitmisele ning 
rakendan õigel ajal ennetavaid meetmeid.

0,629

16 Loon meeskonnas positiivse ja vastastikust 
mõistmist soodustava õhkkonna.

0,596

26 Panustan võrdselt nii ülema, alluva kui ka 
kolleegi rollis.

0,518

21 Lähtun alluvatele ülesannete püstitamisel 
nende isiksuseomadustest ja võimetest.

0,515

8 Kasutan otsustamisel 
1/3-2/3-planeerimispõhimõtet (1/3 ajast 
juhile otsustamiseks ja ülesande edastamiseks 
ning 2/3 ajast alluvatele täitmiseks).

0,470

28 Kannan hoolt oma füüsilise vormi eest nii, 
et see vastaks nõutavale tasemele.

0,382

9 Vastutan iseenda ja oma jao/rühma tegude 
eest.

0,793

35 Vastutan selle eest, et üksus kasutab 
olemasolevaid vahendeid eesmärgipäraselt, 
heaperemehelikult ja ohutult.

0,614

31 Pakun välja uudseid ja ellurakendatavaid 
lahendusi.

0,524

11 Säilitan tõhusa juhtimise hoolimata 
olukorra muutumisest.

0,505

18 Lähtun otsustamisel kõrgema 
ülema kavatsusest ja arvestan üksuse 
jätkusuutlikkust.

0,448

36 Olen nii tegudes kui ka sõnades lojaalne 
riigikodanik. 

0,746

14 Järgin kaitseväes kehtivaid moraalinorme. 0,737
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 Väide
Faktor 

1
Faktor 

2
Faktor 

3
Faktor 

4
Faktor 

5
23 Minu poolt langetatud otsused on 
kooskõlas kehtivate õigusnormide ja 
seadustega. 

0,713

34 Järgin ühiskonnas üldkehtivaid 
moraalinorme.

0,650

24 Kannan hoolt oma välimuse eest nii, et see 
vastaks nõutavale tasemele.

0,516

32 Nõuan distsipliini endalt ja teistelt. 0,364

15 Oskan käsitseda üksuse relvastust, tehnikat 
ja varustust (sh sidevahendeid) kasutaja 
tasemel.

0,741

19 Olen tehniliste teadmiste, oskuste ja 
vahendite kasutamisel loov.

0,704

20 Suudan selgitada oma üksuse relvastuse ja 
tehnika tööpõhimõtteid.

0,663

29 Jälgin, et üksuse relvastus, tehnika ja 
varustus oleks hooldatud ja töökorras.

0,493

25 Lähtun relvastuse ja tehnika kasutamisel 
selle taktikalis-tehnilistest omadustest.

0,431

7 Analüüsin olukorda mitmekülgselt ja 
tuginen argumenteerimisel faktidele.

0,670

3 Otsustan iseseisvalt, võttes arvesse 
kaalutletud riske.

0,575

1 Haaran võimaluse korral initsiatiivi ning 
juhin ja koordineerin.

0,567

4 Jään raskes olukorras meelekindlaks ja 
olukorra suhtes objektiivseks.

0,541

30 Teen tagasisidest adekvaatseid järeldusi ja 
kasutan neid edasises tegevuses.

0,505

33 Räägin probleemidest avameelselt ja 
annan konstruktiivset tagasisidet.

0,454

13 Valin olukorrast lähtudes sobivaima 
otsustusmeetodi (analüütiline ehk faktidele, 
kogemustele tuginev või intuitiivne ehk 
sisetundele tuginev).

0,356

Märkus. Faktorid on leitud peakomponentmeetodil Varimax pööramist kasutades; faktorid kirjeldavad 56% lähteinformat-
sioonist; esitatud on kõik faktorkaalud, mis on suuremad kui 0,350. 
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Kolmanda faktori koondnimetuseks võib anda reeglite ja normide järgimine, 
kuhu koondus 6 väidet (nr 14, 23, 24, 32, 34, 36, Cronbachi alfa = 0,795). 
Neljanda faktori moodustasid tehnika ja relvastuse kohta käivad väited 
(nr 15, 19, 20, 25, 29, Cronbachi alfa = 0,747) ning viiendasse koondusid 
 väited, mis seostusid otsustusvõime ja iseseisvusega (nr 1, 3, 4, 7, 13, 30, 33, 
 Cronbachi alfa = 0,642).

Eespool nimetatud faktoritest lähtudes analüüsiti, kas ja kuivõrd muu-
tusid ajateenistuse jooksul uuritavate enesekohased hinnangud enda juhi-
omadustele. Kadetikandidaatide enesekohaseid juhiomaduste hinnanguid 
võrreldi sügisel 2013 ja kevadel 2014 mitteparameetrilise Wilcoxon’i  testiga 
(Wilcoxon signed rank test). Statistiliselt olulised erinevused ilmnesid 
kahe faktori puhul: tõhus juhtimine28 ning reeglite ja normide jälgimine29. 
 Mõlemal juhul hindasid kadetikandidaadid vastavasse faktorisse kuulunud 
juhi omadusi kevadel madalamalt.

Erinevusi uuritavate rühmade vahel analüüsiti samuti tekkinud viie  faktori 
kaupa, kasutades dispersioonanalüüsi (ANOVA). Statistiliselt olulised erine-
vused ilmnesid vaid kolmanda faktori puhul, mis koondas reeglite ja normide 
järgimist ning kus üldkorras kutsutud ajateenijad hindasid ennast kesk miselt 
madalamalt. Kui ajateenijate keskmine oli 3,99 (SD = 0,80), siis kadeti-
kandidaatide keskmine oli 4,63 (SD = 0,41). 

3.3. Rahulolu ajateenistusega

Sügisel antud hinnangut SBKga rahuolu kohta analüüsiti uuritavate  rühmade 
kaupa. Vahetute ja otseste ülemate suhtumises, uuritavate panuse hindamises 
ohvitseride ja allohvitseride poolt, ühtekuuluvustunde esinemises rühma-
kaaslastega ning tegutsemise vajalikkusest arusaamises rühmade vahel 
statisti liselt olulisi erinevusi ei ilmnenud. Statistiliselt oluline erinevus 
ilmnes ajateenistuse huvitavuses, kus kadetikandidaatidele oli ajateenistus 
huvitavam võrreldes ülejäänud kahe rühmaga30 (vt tabel 6). See on seletatav 
asjaoluga, et enamik kadetikandidaate läbis ka nooremallohvitseri väljaõppe 
ning nende teenistus eriti allüksuste kokkuharjutamise faasis oli mitmekülg-
sem ja pakkus rohkem väljakutseid kui reakoosseisul. Erinevusi ei ilmnenud 
hinnangutes SBK- ja SBK-järgse väljaõppe intensiivsusele ja kvaliteedile, 
samuti ettekujutusele ohvitseri teenistuse ja ülesannete kohta. Statistiliselt 

28  Z = –3,121, p = 0,002
29  Z = –2,663, p = 0,008
30  F(2,107) = 5,30, p < ,01, η² = ,09
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oluline erinevus ilmnes rahulolus teenistusega, kus kadetikandidaadid ja 
sisse mittesaanud olid ajateenistusega rohkem rahul kui üldkorras kutsutud 
 ajateenijad31.

Tabel 6. Uuritavate hinnangud ajateenistusele sügisel 2013

Kadeti-
kandidaadid

Sisse 
mittesaanud

Ajateenijad

M (SD) M (SD) M (SD)

Vahetu ülema suhtumine 4,23 (.44) 3,62 (1.26) 3,87 (.72)

Otsese ülema suhtumine 4,08 (.64) 3,62 (.51) 3,69 (.90)

Panus 3,08 (.86) 2,85 (.80) 2,80 (.97)

Ühtekuuluvustunne 4,00 (1.22) 3,62 (.65) 3,71 (.99)

Tegutsemise vajalikkus 2,31 (.75) 2,38 (.87) 2,65 (1.07)

Ajateenistuse huvitavus 4,23 (.73) 3,85 (.80) 3,40 (.96)

SBK intensiivsus 3,46 (1.13) 3,69 (1.11) 3,51 (.86)

SBK kvaliteet 4,00 (.71) 3,62 (.51) 3,60 (.82)

SBK-järgse väljaõppe intensiivsus 4,30 (.67) 4,00 (.82) 3,62 (1.19)

SBK-järgse väljaõppe kvaliteet 4,30 (.48) 4,00 (00) 3,78 (.97)

Rahulolu ajateenistusega 3,92 (.49) 3,77 (.73) 3,29 (1.09)

Ettekujutus ohvitseri teenistusest 3,92 (.64) 3,62 (.77) 3,56 (.86)

Märkus. kadetikandidaadid n = 13, sisse mittesaanud n = 13, ajateenijad n = 84. SBK järel: kadetikandidaadid n = 10, sisse 
mittesaanud = 4, ajateenijad = 50.

Seda saab seletada ühelt poolt kindlasti kadetikandidaatide teadliku vali-
kuga ajateenistusse tulemisel ning samuti kuuluvad või on kuulunud kadeti-
kandidaadid ise Kaitseliitu või selle allorganisatsioonidesse rohkem kui 
aja teenijad32 (vt tabel 7). Sama trend ilmneb ka uuritavate pereliikmete kuulu-
mises Eesti Kaitseväkke, Kaitseliitu või muusse riigikaitset toetavasse orga-
nisatsiooni33. Kadetikandidaadid on läbinud gümnaasiumis riigikaitsekursuse 
suuremal määral kui sisse mittesaanud ja ajateenijad34. Seega võib öelda, 
et kadetikandidaatide teadlikkus ajateenistusest ja ootused  ajateenistusele 

31  F(2,107) = 3,16, p < ,05, η² = ,056
32  χ²(2) = 8,50, p < ,05
33  χ²(2) = 4,08, p < ,05
34  χ²(2) = 4,90, p < ,05
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on selgemad, mis suurendavad ka rahulolu ajateenistuse üldise käiguga. 
 Teiselt poolt tuleb arvesse võtta, et suurem osa kadetikandidaatidest ja sisse 
mittesaanutest läbisid ajateenistuses ka nooremallohvitseride kursuse ning 
nende järgnev teenistus oli mitmekesisem ja pakkus rohkem väljakutseid kui 
 reakoosseisu oma.

Tabel 7. Enda ja pereliikmete kuulumine kaitseorganisatsioonidesse

Kuuluvus 
Kaitseliitu

Pereliikmete 
kuuluvus 
Kaitseliitu

Riigikaitse -
kursuse 

läbimine 

Räägitud 
KVÜÕA-st

Kadetikandidaadid 7 (54%) 6 (42%) 10 (77%) 8 (62%)

Sisse mittesaanud 5 (39%) 3 (12%) 6 (46%) 1 (8%)

Ajateenijad 16 (19%) 17 (21%) 37 (44%) 38 (46%)

Erialakursuse lõpus (veebruaris 2014) pidid uuritavad hindama ajateenistuse 
käiku viimase kahe kuu jooksul ehk andma hinnangu erialakursusel toimu-
nule. Omavahel kõrvutati uuritavate rühmade hinnangud ajateenistusele 
SBK ja erialakursuse jooksul. Erinevusi hinnangutes uuriti rühmade kaupa 
t-testiga paaris valimitele (paired-samples t-test), mis võrdleb hinnangute 
muutusi konkreetsete uuritavate (n = 77) puhul, seetõttu võivad keskmised 
ja standardhälbed t-testi tulemustes erineda dispersioonanalüüsis kasutatud 
andmetest.

Kadetikandidaatide hinnangutes ajateenistuse käigule, võrreldes SBKd ja 
erialakursust, statistiliselt olulisi erinevusi ei ilmnenud. Uuriti ka vastanute-
vahelisi erinevusi ajateenistuse käigu kohta erialakursusel. Statistiliselt olu-
lised erinevused ilmnesid dispersioonanalüüsi (ANOVA) kasutades kolme 
väite puhul. Esiteks, kadetikandidaatide hinnangud rahulolule ajateenis tusega 
olid kõrgemad (keskmine 4,00, SD = 1,00) kui sisse mitte saanutel ja aja-
teenijatel (vastavalt keskmine 3,85, SD = 0,80 ja keskmine 3,08, SD = 1,07)35. 
 Teiseks, kadetikandidaatide hinnangud tegevuse vajalikkusele erinesid teistest 
rühmadest, keskmine hinnang oli 1,89 (SD = 0,93). Samas kui sisse mitte saanute 
keskmine oli 2,31 (SD = 0,95) ja ajateenijatel 2,91 (SD = 1,16)36. Kolman daks, 
kadetikandidaadid ja sisse mittesaanud hindasid ajateenistust huvitavamaks 
(vastavalt keskmine oli 3,89, SD = 0,60 ja  keskmine oli 3,85,  SD  = 0,69) kui 

35  F(2,87) = 5,45, p < ,01, η² = ,114
36  F(2,87) = 4,36, p < ,05, η² = ,093
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ajateenijate keskmine oli 3,03 (SD = 1,01)37. Kadetikandi daatide ning sisse 
mittesaanute kõrgemad hinnangud rahulolule ja ajateenistuse huvitavusele on 
seotud nende keskmisest kõrgema motiveeritusega. Samuti on nende hinnang 
ka kaudselt hinnang nooremallohvitseride kursusele, sest märkimisväärne osa 
neist osales sellel kursusel. Samas nende madal hinnang tegevuse vajalikku-
sele ehk eesmärgistatusele võib tuleneda nende suurematest ootustest aja-
teenistuse suhtes ning ka sügavamast vaatlusest tulenevalt oma eesmärgist 
valmistuda õppimiseks koolis. Tähelepanuta ei tohi aga jätta üldiselt mada-
lat hinnangut tegevuse eesmärgistatusele läbivalt kõigis vaatluse all olnud 
rühmades. Analüüsides tehtud küsitluste avatud vastustega osasid, on näha, 
et suur osa kriitikast tegevuse eesmärgistatuse kohta võib olla tingitud kas 
ülematepoolse selgituse vähesusest või ka selle puudumisest. 

Kevadel pärast Kevadtormi kogutud andmete põhjal uuriti vastanute-
vahelisi erinevusi väidete hindamisel ajateenistuse käigu kohta võrreldes 
SBKga. Erinevusi hinnangutes uuriti katserühmade kaupa t-testiga paaris 
valimitele (paired-samples t-test). Kuna test võrdleb hinnangute muutusi 
konkreetsete katseisikute (n = 75) puhul, siis 2014. a kevade andmed võivad 
selles osas erineda 2013. a sügise ja 2014. a talve andmetest.

Kadetikandidaatide ja ajateenijate hinnangutes ajateenistuse käigule 
ajateenistuse lõpus võrreldes erialakursusega statistiliselt olulisi erinevusi 
 kevadel 2014 ei ilmnenud. Uuriti ka vastanutevahelisi erinevusi teatud  väidete 
hindamisel ajateenistuse käigu kohta talvel 2014. Statistiliselt olu lised erine-
vused ilmnesid dispersioonanalüüsi (ANOVA) kasutades kahe väite puhul. 
Esiteks, kadetikandidaatide hinnangud rahulolule ajateenistusega olid pare-
mad (M = 3,88, SD = 0,93) kui sisse mittesaanutel ja ajateenijatel (vastavalt 
M = 3,82, SD = 0,98 ja M = 2,96, SD = 1,19)38. Teiseks, kadeti kandidaadid 
ja sisse mittesaanud hindasid ajateenistust huvitavamaks (vastavalt M = 4,11, 
SD = 0,60 ja M = 3,73, SD = 0,79) kui ajateenijad (M = 3,11, SD = 1,06)39. 
Vaadeldes kaitseväe väljaõppesüsteemi ülesehitust on näha, et peale eriala-
kursuste lõppemist, keskendudes allüksuste kokkuharjutamisele, on põhirõhk 
sel ajal jaoülemate ja reservrühmaülemate treenimisel. Reakoosseisule uusi 
oskuseid tavaliselt ei õpetata ning uusi teadmisi ei anta. Nende puhul kesken-
dutakse juba omandatud teadmiste ja oskuste lihvi misele ja  drillile.  Selline 
lähenemine võib olla ka põhjus, miks uurin gutesse kaasatud  ajateenijad 

37  F(2,87) = 6,54, p < ,01, η² = ,133
38  F(2,72) = 3,69, p < ,05, η² = ,095
39  F(2,72) = 4,09, p < ,05, η² = ,105
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andsid kevadel ajateenistuse huvitavusele  madalaid  hinnanguid ning nende 
rahulolu oli väiksem kui kadetikandidaatidel ja sisse mitte saanutel.

Järgnevalt võrreldakse ajateenistuse viimase etapi tulemusi SBK-le antud 
hinnangutega. Kadetikandidaatide hinnangutes ajateenistuse käigule statisti-
liselt olulisi erinevusi ei ilmnenud. Viimasena käsitletakse lähemalt uurita-
vate hinnanguid kogu ajateenistuse käigule tagasivaates antud hinnanguna 
kevadel 2014 (Vt tabel 8). 

Tabel 8. Uuritavate hinnangud kogu ajateenistuse käigule kevadel 2014

Väide 

Kadeti-
kandi -
daadid

sisse 
mitte-

saanud

ajatee-
nijad

M SD M SD M SD

Rahulolu SBK ajal 3,91 ,94 3,90 ,88 3,62 ,75

Rahulolu erialakursusel 4,18 ,87 4,00 ,94 3,84 1,06

Rahulolu allüksuse kokkuharjutamisel 3,18 1,17 3,70 ,82 3,40 1,20

Ühtekuuluvustunne SBK ajal 4,09 1,04 4,20 ,63 4,14 .83

Ühtekuuluvustunne erialakursusel 4,36 ,67 3,40 1,17 3,70 ,86

Ühtekuuluvustunne allüksuse 
kokkuharjutamisel

3,73 ,90 3,80 1,14 3,58 1,03

Huvitavus SBK ajal 3,64 1,29 3,70 ,95 3,16 1,00

Huvitavus erialakursusel 4,09 ,83 4,10 ,99 3,56 1,11

Huvitavus allüksuse 
kokkuharjutamisel

3,45 1,04 3,60 ,70 3,08 1,21

Intensiivsus SBK ajal 3,64 1,29 3,90 ,74 3,94 ,89

Intensiivsus erialakursusel 4,36 ,81 3,90 ,99 3,44 1,11

Intensiivsus allüksuse 
kokkuharjutamisel

3,18 ,87 3,10 ,87 3,08 1,12

Kvaliteet SBK ajal 4,09 ,94 3,80 ,79 3,72 ,78

Kvaliteet erialakursusel 4,45 ,68 4,10 ,56 3,84 ,93

Kvaliteet allüksuse kokkuharjutamisel 3,82 ,75 4,00 ,67 3.48 ,99
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Statistiliselt olulised erinevused ilmnesid kahes valdkonnas, kadetikandi-
daadid hindasid ühtekuuluvustunnet erialakursusel kõrgemalt kui ajateenijad 
ja sisse mittesaanud40 ning ka erialakursuse intensiivsust kõrgemalt  võrreldes 
ajateenijate ja sisse mittesaanutega41. Võrreldes hinnangute erinevusi  rühmade 
kaupa t-testiga paaris valimitele (paired-samples t-test) ilmnesid järgmised 
tulemused. Kadetikandidaadid hindasid rahulolu erialakursusega kõrgemalt 
kui rahulolu allüksuse kokkuharjutamisel42; ühtekuuluvustunnet eriala-
kursusel kõrgemalt võrreldes allüksuse kokkuharjutamiseg43; aja teenistuse 
intensiivsust erialakursusel kõrgemalt võrreldes allüksuse kokkuharjuta-
misega44 ning samuti ajateenistuse kvaliteeti erialakursusel kõrgemalt 
 võrreldes allüksuse kokkuharjutamisega45.

4. Järeldused ja kokkuvõte

Kahekümnest 2013. aasta suvel KVÜÕA-sse vastu võetud kadetikandidaadist 
asus 2013. a suvel-sügisel ajateenistuskohust täitma 16 kadetikandidaati. Neli 
kadetikandidaati loobus eri põhjustel ajateenistuse läbimisest (üks tervislikel 
põhjustel ning kolm otsustasid õpinguid alustada mõnes teises kõrgkoolis). 
Ajateenistusse asunud 16 kadetikandidaadist osales uuringus 13. Eri teenis-
tuslikel põhjustel jäid kolm kadetikandidaati uuringust eemale. 2014. aasta 
suvel alustas 16 kadetikandidaadist õpinguid KVÜÕA-s 14. Kolmeteistküm-
nest küsitletud kadetikandidaadist kaks kõhklesid kevadel põhikursusele 
õppima asumises (vt tabelid 9 ja 10). Nendest üks oli jõudnud arusaamisele, 
et kaadrikaitseväelase elukutse talle ei sobi ning teine soovis enne õppima 
asumist teenida kaadrisõdurina, et saada rohkem kogemust. 

Uuringu tulemustest võib järeldada, et kadetikandidaatide üldine tead-
likkus kaitseväest, ohvitseri elukutsest ning kaitseväeteenistusest on hea. See-
tõttu ei muutunud uuritaval ajal oluliselt ka nende vastused küsi musele, miks 
nad soovivad asuda õppima KVÜÕA-sse. Seega, kui me loeme kohustus-
likku ajateenistust üheks oluliseks osaks ohvitseriks õppimisel, siis toetavad 
uuringutulemused varem leitut, kus oluliseks üliõpilaste otsuseid  mõjutavaks 

40  F(2,71) = 3,49, p < ,05, η² = ,093
41  F(2,71) = 3,78, p < ,05, η² = ,10
42  t(10) = 2,80, p < ,05
43  t(10) = 2,61, p < ,05
44  t(10) = 6,50, p < ,001
45  t(10) = 2,28, p < ,05
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teguriks on nii õpingute-eelsed tegurid kui ka õpingute  jooksul saadud 
 akadeemilised ja sotsiaalsed kogemused.46 Olulise tegurina saab muidugi 
nimetada ka seda, et võrreldes teiste rühmadega kuuluvad või on kuulunud 
kadetikandidaadid ise Kaitseliitu või selle allorganisatsioonidesse ning nende 
pereliikmed Eesti Kaitseväkke, Kaitseliitu või muusse riigikaitset toetavasse 
organisatsiooni. Samuti on kadetikandidaadid läbinud suurema tõenäosusega 
gümnaasiumis riigikaitsekursuse.

 
Tabel 9. Uuritavate enesekohased hinnangud KVÜÕA-sse õppima tulemise kohta

Tegevused
kadeti-

kandidaadid
sisse 

mittesaanud
ajateenijad

minna tööle 0 / 2 / 0 27 / 21 / 26

minna õppima KVÜÕAsse 13 / 8 / 9 6 / 3 / 4 8 / 3 / 1

minna õppima mõnda teise 
õppeasutusse (v.a KVÜÕA) 

0 / 0 / 1 4 / 6 / 4 21 / 11 / 13

jätkata pooleli olevaid õpinguid 1 / 1 / 0 23 / 21 / 15

jääda kaitseväkke tegevväelaseks 0 / 0 / 3 0 / 0 / 1 8 / 6 / 3

muu plaan 0 / 1 / 0 2 / 1 / 3 10 / 10 / 5

Märkus. Esimene arv (uuritavate arv) käsitleb hinnanguid sügisel 2013; teine arv talvel 2014; kolmas arv kevadel 2014. 
Uuritavad said teha mitu valikut.

Tabel 10. Kadetikandidaatide ja põhikursusele kandideerinud, kuid sisse mittesaanute jao-
tus üksuste vahel (kaldkriipsu järel on ka õppima asunud kadetikandidaatide arv)

1. jalaväe-
brigraad

Kirde KR Lõuna 
KR

Kokku

TaP Kalevi 
JP

ÕTP StVP Viru 
JP

Kuper-
janovi 

JP

Vahi-
patal-

jon

Kadetikandidaadid 2/1 3/3 1/1 1/0 7/7 2/2 16/14

Kandideerinud, kuid 
sisse mittesaanud

2 1 1 1 7 1 13

Kokku 2 5 1 2 2 14 3 29

Märkus. JP – jalaväepataljon; KR – kaitseringkond; TaP – tagalapataljon; ÕTP – õhutõrjepataljon; StVP – suurtükiväe-
pataljon. Allikas: KVÜÕA planeerimisosakond.

46  Tinto 1993; Pascarella, Terenzini 1991.
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Kui võrrelda kadetikandidaate ning sisse mittesaanuid üldkorras kutsu-
tud ajateenijatega, siis ilmnesid erinevused divergentsete (traditsioonilised 
motiivid), aga mitte konvergentsete faktorite (posttraditsioonilised  motiivid) 
puhul.47 Kadetikandidaadid ning sisse mittesaanud on rohkem huvitatud 
kaadrikaitseväelase elukutsest, juhtimisest ja pedagoogilisest tegevusest; 
samuti näitasid nad üles suuremat valmidust riigi huvide eest seismiseks ja 
sõjalistes operatsioonides osalemiseks. 

Ajateenistus annab kadetikandidaatidele võimaluse ennast juhina kaitse-
väe keskkonnas paremini tundma õppida. Sellega on seletatavad ka kevadel 
antud kriitilisemad hinnangud enda personaalsetele juhiomadustele. Samas 
hindavad nad oma juhtimisega seotud tehnilisi oskuseid kevadel mingil 
 määral kõrgemalt kui eelnenud sügisel, ehk nad tunnetavad, et on ajateenis-
tuse vältel saanud juurde vajalikke juhtimisalaseid ning sõjaväelisi teadmisi 
ja kogemusi. Seega võib järeldada, et sotsiaalsel keskkonnal, kuhu kadeti-
kandidaadid sattuvad ajateenistuses, on mõju nende karjäärivaliku otsuse 
kinnistumisele või muutumisele.48 

Kadetikandidaatide ajateenistus oli enamjaolt 11 kuud ning samuti sai 
enamik nendest ajateenistuse käigus nooremallohvitseri väljaõppe; samuti on 
nende hariduslik tase ühtlasem (üldkeskharidus) võrreldes üldkorras kutsutud 
ajateenijate rühmaga. Võrreldes kolme uuritavat rühma (kadetikandidaadid, 
kooli kandideerinud, kuid mitte vastu võetud ning üldkorras kutsusud aja-
teenijad) eristuvad kadetikandidaadid teistest suurema motiveeritusega ja 
teadlikkusega teenistusest. Nende puhul oli teenistuse huvitavus ning rahul-
olu suurem kui ülejäänud kahel uuritaval rühmal. Seega, ühelt poolt võib 
teenistuse huvitavust põhjustada see, et kadetikandidaatide motivatsioon aja-
teenistus edukalt läbida on suurem, kuna nad soovivad KVÜÕA-sse õppima 
asuda. Teisalt, nooremallohvitseride väljaõppel ning selle rakendamisel 
üksuste kokkutöötamise käigus saab endas arendada juba oskusi (nt juhioma-
dused), millele suunatakse palju tähelepanu ka KVÜÕA-s õpingute jooksul. 
Samas hindasid kõik rühmad madalaimalt tegevuse huvitavust, intensiivsust 
ja kvaliteeti allüksuste kokkuharjutamise ajal, mis viitab kitsaskohtadele 
 väljaõppe korraldamises ning vajab lisatähelepanu. 

Mõneti üllatavad olid kõigi kolme rühma hinnangud ühtekuuluvusele. 
Võttes arvesse ajateenistuse ülesande, milleks on sõjaaja struktuuri tarbeks 
üksuste ettevalmistamine, peaks ühtekuuluvustunne kujunema kõige suure-
maks teenistuse lõpuks, kui sõdurid on oma sõjaaja allüksuse koosseisus 

47  Sarvas, Hodny 1998.
48  Vt ka Krumboltz 2009.
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kokku harjutatud. Kadetikandidaadid pidasid oma ühtekuuluvustunnet kõige 
suuremaks erialaõppe ajal. See võib olla seletatav asjaoluga, et tõenäoliselt 
identifi tseerivad nad sel ajal ennast nooremallohvitseridena ning kokku-
kuuluvus ei teki allüksusepõhiselt, vaid positsioonipõhiselt. Ülejäänud kaks 
rühma pidasid ühtekuuluvustunnet suurimaks sõduri baaskursuse ajal. Mingil 
määral on see arusaadav, sest algselt üheskoos kogetud raskused liidavad 
inimesi, kuid samas on vajalik saavutada sama suur ühtekuuluvustunne all-
üksuses, milles inimene on määratud tegutsema hiljem. Raskused ja eba kõlad 
teenistuses ei pannud üldjuhul kadetikandidaate valitud erialast loobuma, 
vaid tekitasid neis soovi asju muuta ning paremaks teha, mis annab meile 
võimaluse olla lootusrikas ohvitseride järelkasvu osas. 

Oluline on ka, et kuigi uuring korraldati eri väeosades, oli uuritavate arv 
väike ning seetõttu pole tulemused üldistatavad Eesti Kaitseväele tervikuna. 
Kuna käesoleval aastal oli õppima asumisest loobujaid vähe, siis selleks, 
et näha selgemaid seoseid, kuidas muutub ajateenistuse käigus kadetikandi-
daatide motivatsioon, oleks otstarbekas korrata analoogset uuringut veel 
 paaril järgneval aastal. 
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Lisa 1

Üldkorras kutsutud ja kadetikandidaatidest ajateenijate hoiakute ja tunnetatud 
juhiomaduste hindamine
Vastaja kood: ……………....

1. Kõigepealt palun hinnake, kuivõrd allpool loetletud omadused ja käitumis-
viisid on Teile omased. Märkige enda hinnang, tehes rist vastavasse kasti. 
Hindamiseks kasutage allpool olevat skaalat, hinnates iga väidet eraldi.

1 „ei kehti üldse” 
2 „kehtib vähesel määral”
3 „kehtib mõnevõrra”
4 „kehtib enamasti”
5 „kehtib alati”
6 „ei oska öelda”

Väide
Hinnang

1 2 3 4 5 6

1 Haaran võimaluse korral initsiatiivi ning juhin ja koordineerin.

2 Olen enesekriitiline ja korrigeerin sellest lähtudes oma tegevust.

3 Otsustan iseseisvalt, võttes arvesse kaalutletud riske.

4 Jään raskes olukorras meelekindlaks ja olukorra suhtes 
objektiivseks.

5 Tunnistan oma eksimusi ja valesid otsuseid.

6 Selgitan ülesande püstitamisel tegevuse eesmärki lihtsalt ja 
arusaadavalt. 
7 Analüüsin olukorda mitmekülgselt ja tuginen argumenteerimisel 
faktidele.
8 Kasutan otsustamisel 1/3-2/3-planeerimispõhimõtet (1/3 ajast 
juhile otsustamiseks ja ülesande edastamiseks ning 2/3 ajast 
alluvatele täitmiseks).

9 Vastutan iseenda ja oma jao/rühma tegude eest.

10 Pean kinni tähtaegadest.

11 Säilitan tõhusa juhtimise hoolimata olukorra muutumisest.

12 Suudan tuvastada võimalikke ohte nii üksusele kui ka ülesande 
täitmisele ning rakendan õigel ajal ennetavaid meetmeid.
13 Valin olukorrast lähtudes sobivaima otsustusmeetodi 
(analüütiline ehk faktidele, kogemustele tuginev või intuitiivne ehk 
sisetundele tuginev).

14 Järgin kaitseväes kehtivaid moraalinorme.

15 Oskan käsitseda üksuse relvastust, tehnikat ja varustust (sh 
sidevahendeid) kasutaja tasemel.
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Väide
Hinnang

1 2 3 4 5 6

16 Loon meeskonnas positiivse ja vastastikust mõistmist soodustava 
õhkkonna.

17 Arendan ennast järjepidevalt.

18 Lähtun otsustamisel kõrgema ülema kavatsusest ja arvestan 
üksuse jätkusuutlikkust.

19 Olen tehniliste teadmiste, oskuste ja vahendite kasutamisel loov.

20 Suudan selgitada oma üksuse relvastuse ja tehnika 
tööpõhimõtteid.
21 Lähtun alluvatele ülesannete püstitamisel nende 
isiksuseomadustest ja võimetest.

22 Kasutan olemasolevaid ressursse tõhusalt.

23 Minu poolt langetatud otsused on kooskõlas kehtivate 
õigusnormide ja seadustega. 
24 Kannan hoolt oma välimuse eest nii, et see vastaks nõutavale 
tasemele.
25 Lähtun relvastuse ja tehnika kasutamisel selle taktikalis-
tehnilistest omadustest.

26 Panustan võrdselt nii ülema, alluva kui ka kolleegi rollis.

27 Tuvastan vajaduse lisaväljaõppe järele ja vajadusel korraldan 
selle.
28 Kannan hoolt oma füüsilise vormi eest nii, et see vastaks 
nõutavale tasemele.
29 Jälgin, et üksuse relvastus, tehnika ja varustus oleks hooldatud ja 
töökorras.
30 Teen tagasisidest adekvaatseid järeldusi ja kasutan neid edasises 
tegevuses.

31 Pakun välja uudseid ja ellurakendatavaid lahendusi.

32 Nõuan distsipliini endalt ja teistelt.

33 Räägin probleemidest avameelselt ja annan konstruktiivset 
tagasisidet.

34 Järgin ühiskonnas üldkehtivaid moraalinorme.

35 Vastutan selle eest, et üksus kasutab olemasolevaid vahendeid 
eesmärgipäraselt, heaperemehelikult ja ohutult.

36 Olen nii tegudes kui ka sõnades lojaalne riigikodanik. 

Järgnevatele küsimustele vastamisel lähtuge palun viimasest neljast kuust 
(veebruarist kuni maini).
2. Kuivõrd olete rahul ajateenistuse käiguga?

1) pole üldse rahul
2) pigem pole rahul
3) mõnevõrra rahul
4) pigem rahul
5) väga rahul
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3. Kuidas on Teisse suhtunud vahetud ülemad (jaoülem)? 
1) alati halvasti
2) enamasti halvasti
3) mõnikord hästi, mõnikord halvasti
4) enamasti hästi
5) alati hästi

4. Kuidas on Teisse suhtunud otsesed ülemad (rühmaülem)?
1) alati halvasti
2) enamasti halvasti
3) mõnikord hästi, mõnikord halvasti
4) enamasti hästi
5) alati hästi

5. Kuivõrd on Teie panus leidnud Teie arvates piisavalt tähelepanu ja tunnus-
tust ohvitseride ja/või allohvitseride poolt? 
1) mitte kunagi
2) harva
3) mõnikord
4) enamasti
5) alati

6. Kuivõrd olete tundnud ühtekuuluvustunnet oma rühmakaaslastega?
1) mitte kunagi
2) harva
3) mõnikord
4) enamasti
5) sageli

7. Milline on olnud Teie jaoks ajateenistus?
1) üldse mitte huvitav
2) mitte eriti huvitav
3) mõnevõrra huvitav
4) pigem huvitav
5) väga huvitav

8. Kui sageli on tekkinud olukordi, kus Te ei saanud aru oma tegutsemise vaja-
likkusest (see tähendab miks pidin midagi tegema)? 
1) mitte kunagi
2) harva 
3) mõnikord
4) enamasti
5) sageli
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9. Kui esines selliseid olukordi, siis tooge palun näide.

10. Milline on olnud Teie jaoks väljaõppe intensiivsus?
1) üldse mitte intensiivne
2) mitte eriti intensiivne
3) mõnevõrra intensiivne
4) pigem intensiivne
5) väga intensiivne

11. Milline on olnud Teie jaoks väljaõppe kvaliteet? 
1) väga halb
2) halb
3) rahuldav
4) hea
5) väga hea

12. Mis on Teile meeldinud viimase nelja kuu jooksul kõige enam? Põhjendage.

13. Mis on Teile meeldinud viimase nelja kuu jooksul kõige vähem? Põhjendage.

14. Millise ettekujutuse on ajateenistus Teie arvates andnud ohvitseri teenistus-
käigust ja ülesannetest? 
1) väga halva
2) halva
3) rahuldava
4) hea
5) väga hea

15. Millised on Teie plaanid pärast ajateenistust? Pärast ajateenistust plaanin: 
1) minna tööle
2) minna õppima KVÜÕAssse
3) minna õppima mõnda teise õppeasutusse (v.a KVÜÕA)
4) jääda kaitseväkke tegevväelaseks
5) muu plaan, mis?.................................

16. Järgnevalt palume Teil hinnata tagasiulatuvalt ajateenistuse eri etappe 
(sõduri baaskursus, erialakursus, allüksuste koostegevuse harjutamine, sh 
Kevadtorm). Märkige oma vastus vastavasse lahtrisse.
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Rahulolu ajateenistuse käiguga pole üldse 
rahul

pigem 
pole rahul

mõnevõrra 
rahul

pigem 
rahul

väga rahul

Sõduri baaskursus

Erialakursus

Allüksuste koostegevuse 
harjutamine
Ühtekuuluvustunne 
rühmakaaslastega

mitte 
kunagi

harva mõnikord enamasti sageli

Sõduri baaskursus

Erialakursus

Allüksuste koostegevuse 
harjutamine
Ajateenistuse huvitavus üldse 

mitte 
huvitav

mitte eriti 
huvitav

mõnevõrra 
huvitav

pigem 
huvitav

väga 
huvitav

Sõduri baaskursus

Erialakursus

Allüksuste koostegevuse 
harjutamine
Väljaõppe intensiivsus üldse 

mitte 
intensiivne

mitte eriti 
intensiivne

mõnevõrra 
intensiivne

pigem 
intensiivne

väga 
intensiivne

Sõduri baaskursus

Erialakursus

Allüksuste koostegevuse 
harjutamine
Väljaõppe kvaliteet väga halb halb rahuldav hea väga hea

Sõduri baaskursus

Erialakursus

Allüksuste koostegevuse 
harjutamine

17. Viimaseks, kuna Te olete sooritanud KVÜÕA-sse edukalt sisseastumiskatsed 
ning pärast ajateenistuse läbimist on Teil võimalus alustada oma õpinguid 
KVÜÕA-s, siis palun hinnake järgmisi väiteid 5-pallisel skaalal:
1 „pole üldse nõus” 
2 „vähesel määral nõus” 
3 „pigem nõus”
4 „suurel määral nõus”
5 „täiesti nõus” 
6 „ei oska öelda”
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Tulen õppima, sest:
Hinnang

1 2 3 4 5 6

1 soovin ennast arendada ja uut omandada

2 austan Eesti Vabariiki ja soovin kaitsta tema vabadust

3 mind ootab kindel töö ja tulevik

4 soovin omandada mingit kindlat eriala

5 lõpetades ootab mind ees huvitav ja mitmekülgne eriala

6 soovin karjääriredelil kõrgele jõuda

7 armastan korda, distsipliini

8 koolis on head õppetingimused ja hea stipendium

9 mulle meeldib füüsiline pingutus

10 mulle meeldib võitlemine ja raskused

11 mulle meeldib kanda mundrit

12 soovin olla juht ja õpetaja

13 soovin mehist ametikohta

14 tahan aidata kaasa rahu tagamisele maailmas

15 mulle meeldib loodus ja värske õhk

16 olen valmis andma oma elu riigi huvide eest

17 tahan juhtida teisi inimesi

18 soovin midagi uut kogeda

19 soovin tõestada endale ja/või teistele, et saan koolis ja tulevases 
teenistuskohas hakkama

20 olen valmis osalema relvakonfl iktis mistahes maailma paigas

21 soovin noortega tegeleda

22 olen ohvitseri elukutsest kaua unistanud

23 soovin midagi muuta kaitseväes

24 lõpetades soovin tagasi minna oma vanasse väeossa

25 see on ainus viis nooremleitnandi pagunid saada

26 siia on lihtne sisse pääseda ja lihtne hakkama saada

27 pean jätkama pere/suguvõsa traditsioone

28 mulle ei meeldi tsiviilelu

29 arvatavasti mujale ma sisse ei saa

30 mul on hirm tsiviilvallas tööta jääda

TÄNAME!



KADETTIDE ARUSAAMAD 
ÕPPIMISEST JA ÕPETAMISEST

Katri Kütt, kol-ltn Tõnis Männiste
Katri Kütt, Tõnis Männiste

1. Sissejuhatus

Väikeriigi kaitseväel on väljaõppeks piiratud võimalused, eeskätt inimeste ja 
aja, aga ka vahendite vähesuse tõttu. See tähendab, et olemasolevat ressurssi 
tuleb eesmärgi saavutamiseks kasutada äärmiselt sihipäraselt, mistõttu peab 
ka kogu õppetegevus olema põhjalikult läbi mõeldud ja eesmärgistatud.

Eesti kaitsevägi on oma ülesehituselt reservarmee, mis baseerub üksuste 
ettevalmistamisele ajateenistuse jooksul ning nende täiendusõppele reservis 
olemise perioodil. Ajateenistus kestab eelkutsealustele 11 kuud, mille lõpul 
saavad väljaõppe läbinutest reservüksuste jao- ja rühmaülemad. Vajaduse 
 tekkides peavad need inimesed olema võimelised teenima ametikohal, kus 
tuleb juhtida inimesi kriisiolukorras (mis muuhulgas eeldab võimet ise seisvalt 
otsustada, kasutada probleemide lahendamisel initsiatiivi ja loovust jne). 
Tegemist on keerulise ja nõudliku ametikohaga, milleks valmistatakse ette 
noori, kellel enamasti puudub varasem kokkupuude sõjaväelise välja õppega. 
Olukorra muudab veelgi komplitseeritumaks asjaolu, et ajateenis tuses oman-
datud teadmisi-oskusi saab reaalselt rakendada alles aastaid  hiljem.

On põhjust arvata, et ajateenistuseks ettenähtud piiratud aja jooksul ei 
saavuta reservi arvatavad üksuseülemad piisavat ettevalmistust hakkama-
saamiseks kriisiolukorras. Muuhulgas on selle põhjuseks kindlasti ka aja-
teenijate ettevalmistamisel kasutatavad õpetamismeetodid, mis on pigem 
õpetajakesksed ning ei soodusta õppes osalejate isikliku initsiatiivi ja 
vastutus võime arenemist1.

Vastuolu väljaõppemeetodite ja soovitud õpiväljundite vahel ei ole prob-
leemiks ainult Eesti kaitseväes. Vajadust minna sõjaväelises väljaõppes 
 õpetajakeskselt lähenemiselt üle õppijakesksele lähenemisele on rõhutanud 

1  Pungar, M. 2014. Ajateenijast juhtide hoiakute kujundamine Kuperjanovi ja Viru jala -
väepataljoni jalaväekompaniide näitel. Magistritöö. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 
lk 81. [Edaspidi Pungar 2014]

ENDC Proceedings, Volume 19, 2014, pp. 103–126 www.ksk.edu.ee/toimetised/
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oma ettekannetes muuhulgas ka Austraalia armee väljaõppeosakonna ülem 
kolonel Bill Monfries2, kelle väitel peaks sõjaväeline väljaõpe ja õpetamis-
metoodika laienenud ohuspektrit arvestades üha enam keskenduma  sõdurite 
(ja üksuste) kognitiivse valmisoleku suurendamisele. Muuhulgas toob ta välja 
kaks põhifookust. Esiteks: väljaõpe peaks olema üles ehitatud nii, et kesk-
punktis oleks õppija ning tema panus. Seejuures tuleb silmas pidada õppija 
motiveerimist ja arvestada õppijate eripäraga – õppimine peaks  lähtuma 
õppijast, mitte õpetajast. 

Teiseks on väljaõppe tõhustamiseks oluline arendada õpetajate arusaama 
õppimist toetavast keskkonnast: õpetajakeskse lähenemise asemel tuleb 
 käsitada sõdureid kui täiskasvanuid, keda on võimalik motiveerida; liikuda 
passiivselt infoedastamiselt aktiivse ja tähendusrikka teadmiste konstrueeri-
mise poole; vähendada formaalse õppimise osakaalu; soodustada grupis 
õppimist ja aktiivõpet3.

Eestis õpetavad ajateenijaid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste 
(KVÜÕA) selleks ettevalmistuse saanud noored ohvitserid, kes peale lõpeta-
mist asuvad teenistusse erinevates väeosades ajateenijate rühmaülematena. 
Tegemist on ametikohaga, millele määratud isiku peamiseks ülesandeks 
järgne vatel teenistusaastatel on ajateenijate õpetamine. 

Seda, kuidas õppetöö läbiviija õpetama hakkab, mõjutavad tema aru-
saamad õppimisest ja õpetamisest. Need omakorda on välja kujunenud õppi-
jana omandatud varasemate kogemuste põhjal. Seepärast on oluline uurida, 
kuidas KVÜÕA kadetid, kes ühelt poolt on ise läbinud ajateenistuse ning 
saanud õpikogemuse sõjaväelises õpikeskkonnas, teisalt aga saavad hiljem 
ise väljaõppe läbiviijateks, mõistavad ja mõtestavad õppimist ja õpetamist. 
Ülevaade sellest annab aimu, millist kogemust pakub sõjaväeliselt korral-
datud õpikeskkond ning millist arusaama kadetid väljaõppe läbiviijatena 
arvatavasti ise edasi kannavad.

2  Monfries, B. 2008. Pedagogy for the Long War: Teaching Irregular Warfare. – Confer-
ence proceedings. 29 October – 1 November 2007. Alfred M. Gray Research Center, Marine 
Corps Base Quantico. Compiled and edited by Barak A. Salmoni. Quantico, VA, p. 93. 
[Edaspidi Monfries 2008]. 
3  Monfries 2008, p. 95.
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2. Teoreetiline raamistik

2.1. Õppimine

Valdavalt defi neeritakse õppimist püsivate muutuste tekkimisena tead mistes, 
oskustes ja hoiakutes. Konstruktivistliku õpikäsituse järgi on õppimine 
aktiivne protsess, mis algab kogemisest ja selle kogemuse tõlgendamisest. 
Pelgalt teabe vastuvõtmine, meeldejätmine ja hilisem taasesitamine ei pruugi 
tuua veel kaasa püsivat muutust õppija käitumises, küll aga viib muutuseni 
see, kui õppija teavet struktureerib, mõtestab ja hiljem mõtlemises kasutab4. 
Uusi teadmisi konstrueeritakse olemasolevatest teadmistest lähtuvalt, enda 
senise maailmapildi kontekstis.

Pikemaks ajaks ja paindlikumalt kasutatavana jääb meelde vaid teadmine, 
mida on mõistetud – seostatud eelnevaga, interpreteeritud olemasoleva  taustal 
ja seoses varasema infoga. See tähendab, et õppida ei tule mitte lihtsalt fakte 
ja üksikuid elementaarseoseid, vaid ka seda, mida need seosed annavad ja 
mis neist järeldub, miks need on selliseks kujunenud5.

Inimese uskumused teadmise olemuse ja teadmise omandamise kohta 
mõjutavad nii seda, kuidas õppimist kogetakse, kui ka seda, kuidas õpitakse 
või mida õppejõult oodatakse6. Arusaam õppimisest mõjutab aga otseselt õpi-
hoiakut ja seeläbi ka õpitulemusi7. Õpihoiakud väljendavad üldist suhtu mist 
õppimisse ning kirjeldavad, mida üliõpilased teevad, kui nad enda arvates 
õpivad, ja miks nad just nii toimivad8.

4  Biggs, J.; Tang, C. 2008. Õppimist väärtustav õppimine ülikoolis. Keskmes õppija tege-
vused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 21. [Edaspidi Biggs, Tang 2008]
5  Kikas, E. 2013. Tunnetusprotsessid, motivatsioon ja uskumused. Nende iseärasused ja 
arengu toetamine kolmandas kooliastmes. – Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. 
Üldpädevused ja nende arendamine. Toim Kikas, E.; Toomela, A. Tallinn, lk 30. 
<http://www.hm.ee/sites/default/files/oppimine_ja_opetamine_iii_kooliastmes.pdf>, 
(17.09.2014). [Edaspidi Kikas 2013]
6  Pilli, E.; Sammul, M.; Post, P.; Aasjõe, Ü.; Kruusamäe, K. 2013. Eesti kõrgkoolide 
esma kursuslaste õpi- ja teadmuskäsitus. – Eesti Haridusteaduse Ajakiri, nr 1, lk 175. [Edaspidi 
Pilli et. al. 2013]
7  Otting, H.; Zwaal, W.; Tempelaar, D.; Gijselaers, W. 2010. The structural relationship 
between students’ epistemological beliefs and conceptions of teaching and learning. – Stud-
ies in Higher Education, 35 (7), p. 754.
8  Marton, F.; Säljö, R. 1978. On qualitative difference in learning – I: outcome as a 
function of the learners conception of the task. – British Journal of Educational Psychol-
ogy, 46. Viidatud Houghtoni 2004, p. 9 järgi. Houghton, W. 2004. Engineering Subject 
Centre Guide: Learning and Teaching Theory for Engineering Academics. Loughborough 
University. <https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/9413/2/EngSC-L%26T-
guide-2004.pdf>, (28.06.2014). [Edaspidi Houghton 2004]
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Biggs ja Tang9 eristavad pindmist ja sügavat õpihoiakut. Pindmise õpi-
hoiakuga üliõpilased tajuvad õpiülesandeid väljastpoolt pealepandud kohus-
tusena ning õppija lähtub soovist sooritada ülesanne võimalikult väikse 
vaevaga. Õppimine muutub emotsionaalselt vaevarikkaks tegevuseks, mille 
tahaks kiiresti kaelast ära saada ning mis tekitab õppijas tihtilugu ärevust, 
küünilisust ja igavust10. Kõrgkoolis toimuvas õppes võib pindmise hoiaku 
näitena nimetada valikulist pähetuupimist, jõudmata informatsiooni tege-
liku mõistmiseni. Pindmise õppimise korral koondavad õppijad tähelepanu 
õppimise „tundemärkidele” – kindlatele sõnadele, üksikfaktidele, tervikuga 
seostamata teemadele. 

Sügava õpihoiaku puhul püüdlevad üliõpilased selle poole, et õpitavat 
mõista ja iseenda jaoks mõtestada. Nad lähenevad õpitavatele teemadele 
 analüüsivalt, seostavad uut materjali eelnevalt õpituga, korrastavad seda tervi-
kuks ning annavad erinevatele käsitustele hinnanguid. Sügava õpi hoiakuga 
üliõpilased kujundavad õpitavaga seoses isiklikke seisukohti ja arusaamasid, 
on õpiülesannetega tegeledes positiivselt meelestatud11. Nad tunne vad, et 
tegelevad millegi olulisega, oskavad kasutada õpitut prob leemide lahenda-
miseks uues kontekstis ning seostada seda reaalse eluga. 

Sügav õpihoiak ei tule iseenesest ja sageli puuduvad üliõpilastel selle 
kujundamiseks vajalikud oskused. Seega on oluline ka õpetaja loodud õpi-
keskkond. Kui eesmärgiks on sügav õppimine, mille käigus üliõpilased 
 loovad mõtestatud seoseid ja isiklikke tähendusi, võiks valida õppemeetodid 
ja võtted, mis võimaldavad üliõpilastel materjali läbi töötada, seoseid luua ja 
osaleda õppimises aktiivselt mitmel viisil12.

Sotsiokultuurilises õpikäsituses rõhutatakse sotsiaalse konteksti ja teiste 
inimeste kaasmõju olulisust. Teistega suhtlemisel saadavad ideed, keele-
kasutus ja mõisted struktureerivad, võimendavad ja suunavad mõtlemist13. 
Kõrvutades oma teadmisi ja arusaamasid kaasõppijate omadega, täpsustub, 
selgineb või täieneb maailmamõistmine. See motiveerib õppureid oma aru-
saamade üle mõtlema ja uusi teadmisi otsima. 

Eestis tehtud uuringud viitavad sellele, et Eesti üldhariduskoolides ja üli-
koolides ei toeta õpetamine konstruktivistlikku õppimist ja sügava õpihoiaku 

9  Biggs, Tang 2008, lk 22.
10  Ibid., lk 23.
11  Ibid., lk 25.
12  Biggs, Tang 2008, lk 27.
13  Säljö, R. 2003. Õppimine tegelikkuses: sotsiokultuuriline käsitlus. Tartu: Eesti Vaba-
haridusliidu Kirjastus, lk 115–116. 
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teket14. Tallinna Ülikooli uuring15 näitas, et üliõpilased kogevad ennast tüüpi-
listes õpisituatsioonides pigem passiivses, kuulaja ja omandaja positsioonis, 
mistõttu ei teadvustata enda aktiivsust õppijana. Õppimise mõistmine üli-
koolis piirdub pigem loengukontekstiga, omandaja rolliga ja/või omandamis-
protsessiga16.

2.2. Õpetamine

Õpetamine on kavatsuslik interaktiivne tegevuskeskkonna loomine, mil-
les õppuril on võimalus areneda17. Kui see keskkond on loodud vastavuses 
õppija hetkeomadustega ja tema arengupotentsiaaliga, siis on tegemist hea 
õpetamisega18. Õpikeskkonna loomisel peab arvestama, et õpetaja ise on selle 
keskkonna osa ja üks olulisimaid komponente. 

Õpetamise tulemuslikkus oleneb esmajoones sellest, kuidas õpetamist 
mõistetakse19. Seejuures sõltub õppejõu õpetamispraktika sellest, mida 
ta peab kõige tähtsamaks ja millele pöörab enim tähelepanu. Suhtumises 
 õpetamisse eristatakse kolme mõttemalli20. Tegu on astmestikuga, mille 
puhul nihkub arusaam õpetamisest üha enam õppijakesksuse suunas. 
• Esimesel tasandil on fookus sellel, milline õppija on.
• Teisel tasandil on fookus sellel, mida teeb õpetaja.
• Kolmandal tasandil on fookus sellel, mida teeb õppija.

Esimesel tasandil nähakse õpetamist muutumatuna: see on teadmiste edasi-
andmine, tavaliselt loenguvormis. Õppejõudu peetakse suurte tead mistega 
eksperdiks, kes jagab teavet, mida õppurid peavad talletama ja hiljem 
 reprodutseerima. Õppimise erinevused tulenevad õppijatest: nende  võimetest, 

14  Pilli et. al. 2013, lk 175.
15  Jõgi, L.; Karu, K.; Krabi, K.; Sarv, A.; Tropp, K.; Niitsoo, R.; Karm, M. 2013. Üli-
õpilaste tajutud muutused õppejõudude õpetamispraktikas. Uurimuse aruanne. Tartu: Primus 
Archimedes. [Edaspidi Jõgi et. al. 2013]
16  Ibid.
17  Jõgi, L.; Karu, K. 2012. Õppimiseks õppejõule. Õppematerjal. Tallinn: Tallinna Üli-
kool. Viidatud Jõgi et. al. 2013, lk 5 järgi.
18  Toomela, A. 2013. Arengust, õppimisest, õpetamisest ja pääsukestest. – Õppimine ja 
õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine. Toim Kikas, E.; 
Toomela, A. Tallinn, lk 19. <http://www.hm.ee/sites/default/files/oppimine_ja_opetamine_
iii_kooliastmes.pdf>, (17.09.2014). [Edaspidi Toomela 2013]
19  Biggs, Tang 2008, lk 16.
20  Ibid.
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motivatsioonist ja eelnevatest kogemustest õpikeskkondadega. Küsimustega, 
kuidas õpilased aine sisu vastu võtavad ja kui sügavalt nad seda mõistavad, 
eriti ei tegeleta. Õpitulemuste erinevuste seletamisel viidatakse vajaka-
jäämisele õppijas endas: kui õppurid ei õpi (st kui õpetamine ei ole tulemus-
lik), on põhjuseks see, et neil on midagi puudu (ei ole piisavalt võimekad, 
neil puudub motivatsioon, õpioskused jne). 

Teisel tasandil pööratakse tähelepanu sellele, mida õppejõud teeb. See 
vaade õpetamisele tugineb küll jätkuvalt edasiandmisele, kuid mitte lihtsalt 
informatsiooni, vaid ka kontseptsiooni ja arusaamade edastamisele21.  Vastutus 
selle eest, et õpetatav info õppurile kohale jõuaks, lasub suurel määral õppe-
jõul ja tema tegevusel. Õppejõud tegelevad palju oma õpetamis oskuste 
lihvi misega, sest eeldavad, et efektiivne õpetamine on seotud õpetamis-
meetoditega. Samas ei pöörata piisavalt tähelepanu sellele, kas õpetamis-
meetod, mida kasutatakse, toob kaasa ka soovitud mõju.

Kolmandal tasandil pööravad õppejõud tähelepanu sellele, mida teeb 
õppija ja kuidas on see seotud õpetamisega22. Üldine arusaam on, et õpetamis-
protsessis on kesksel kohal õppija ning õpetajal on toetav funktsioon. Fookus 
on sellel, mida teeb õppija ja kui hästi saavutatakse kavandatud õpi väljundid. 
Seega ei ole õpetamine teadmiste ülekandmine, vaid õppijate kaasamine 
aktiivsesse õpitegevustesse, mis aitab neil luua uut teadmist, toetudes sellele, 
millest nad juba aru saavad. Kui soovitakse olla kindel, et õppurid mõistavad 
ainet nõutud tasemel, tuleb neid suunata sobivate õpitegevuste juurde. Siin-
juures pole tähtis mitte see, mida õppejõud teeb, kuivõrd see, mida teevad 
õppijad. 

Kui õppimist eelistatakse mõista kui aktiivset teadmiste konstrueerimist, 
mis käivitub kogemuste tõlgendamisel, siis õpetamine seisneb konstruktivist-
liku arusaama järgi selles, et õppejõud kujundab situatsiooni, kus üliõpilastel 
tekivad võimalused valida õppimiseks sobivaid õpitegevusi, st ise aktiivselt 
kogedes, planeerides, informatsiooni töödeldes ning seoseid luues23.

Õppejõud saab sügava õpihoiaku kujunemist toetada, näidates ise üles 
huvi teema ja õpetamise vastu, pühendades piisavalt aega kesksetele teema-
dele, sidudes uut materjali sellega, mis juba on õpitud, ning kasutades õppe-
meetodeid, mis nõuavad mõtlemist ja seoste loomist. Samuti saab kontrollida 
ja aktiveerida üliõpilaste eelteadmisi, millele uued teadmised rajada. Olu-
line on olla teadlik sellest, millised võivad olla väärarusaamad ning millised 

21  Biggs, Tang 2008, lk 17.
22  Ibid., lk 19.
23  Biggs, Tang 2008, lk 21.
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 vastuolud võivad olla eelteadmiste ja õpitava vahel. Tähtis on anda tuden-
gitele piisavalt võimalusi teadvustada oma väärarusaamasid ja tegelda nende 
muutmisega. Sügava õpihoiaku kujunemist toetab see, kui üliõpilased võivad 
õppimise käigus eksida ja vigu teha, ilma et see kajastuks nende lõpphindes24.

Õppejõu – eriti algaja õppejõu – õpetamisarusaamade kujunemisel on pea-
mine roll õppejõu enda õppimiskogemusel üliõpilasena ning sellel,  milline on 
tema arusaam õppimisest25. Arusaam teadmiste olemuse ja nende omanda-
mise kohta mõjutab õppejõude ja nende õpetamisviise26. Õpetamisega alus-
tades on õppejõudude arusaamad pigem õpetaja- ja õpetamiskesksed, kuid 
õpetamiskogemuste suurenedes toimub muutus õppija ja õppimiskesksuse 
suunas27.

Eestis tehtud uuringud viitavad sellele, et üliõpilaste kogemused tüüpi-
listes õpisituatsioonides peegeldavad vähevariatiivset, tihti ühesuunalist, 
õppejõukeskset õpetamispraktikat28. Eesti esimese kursuse üliõpilased käsi-
tavad teadmist kui fakti, kogemust või oskust ning eelistavad õppejõudu, kes 
on pigem autoriteet ja ekspert, kelle ülesanne on teadmisi n-ö üle kanda29. 
See aga viitab nende õpikogemusele pigem õpetajakeskses õpikeskkonnas. 

2.3. Õppimisest ja õpetamisest Kaitseväe kontekstis

Arusaamu õppimisest ja õpetamisest on nii Eestis kui mujal uuritud eeskätt 
ülikoolide õppejõudude ja üliõpilaste kontekstis. Hoopis vähem on uuritud aru-
saamu õppimisest ja õpetamisest sõjaväeliselt korraldatud organisat sioonides. 

Eesti kaitsevägi on sõjaväeliselt korraldatud valitsusasutus, mille pea-
miseks ülesandeks on riigi sõjaline kaitsmine ja osalemine kollektiivses 
enesekaitses (Kaitseväe korralduse seadus, § 3, lg 1, p-d 1–2)30. Rahuajal 

24  Houghton 2004, lk 11.
25  Karm, M.; Remmik, M. 2013. Algajate õppejõudude õpetamisarusaamad fotointerv-
juude põhjal. – Eesti Haridusteaduste Ajakiri, nr 1, lk 124. [Edaspidi Karm, Remmik 2013]
26  Schommer-Aikins, M. 2004. Explaining the epistemological belief system: Introducing 
the embedded systemic model and coordinated research approach. – Educational Psycholo-
gist, 39 (1), p. 27.
27  Kugel, P. 1993. How professors develop as teachers. – Studies in Higher Educa-
tion, 18 (3), p. 315. <https://www.mach.kit.edu/download/HowProfessorsDevelop.pdf>, 
(09.10.2014). Sherman, T. M.; Armistead, L. P.; Fowler, F.; Barksdale, M. A.; Reif, G. 1987. 
Th e quest for excellence in university teaching. – Journal of Higher Education, 58 (1), p. 75.
28  Jõgi et. al. 2013, lk 52.
29  Pilli et. al. 2013, lk 174.
30  Kaitseväe korralduse seadus. 19. juuni 2008. – RT I, 35, 213 
<https://www.riigiteataja.ee/akt/KKS>, (27.06.2014). 
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on Kaitseväe ülesanne pideva kaitsevalmiduse tagamine, milles on oluline 
osa ajateenijate väljaõpetamisel ja reservüksuste ettevalmistamisel. Mõlemal 
juhul on väljaõppe eesmärk luua selles osalejatele eeldused riigikaitseliste 
teadmiste ja oskuste kujunemiseks ning valmisolek vajadusel riiki kaitsta. 
Seega on eesmärk koolitada sõdureid, kes ka mitme aasta möödumise järel 
saaksid iseseisvalt hakkama ootamatute olukordade ja ettearvamatute situat-
sioonidega, kus saadud teadmisi ja oskuseid eesmärgipäraselt kasutada. 

Kui võrrelda sõjaväelist väljaõpet teistes haridust andvates organisat-
sioonides toimuva õppega, siis võib välja tuua mitu olulist erinevust. Kaitse-
väe väljaõppele on omane, et see on kõigile ajateenijatele kohustuslik. Seega 
ei ole märkimisväärne osa väljaõppes osalejaid seal vabatahtlikult. Kaitse-
ressursside ameti31 andmetel oleks 25% ajateenijatest võimaluse korral jätnud 
ajateenistusse minemata ning 5% osaleb ajateenistuses vastumeelselt. Seega 
võib arvata, et ligikaudu kolmandik väljaõppes osalejatest ei ole sisemiselt 
motiveeritud ning on pigem pindmise õpihoiakuga.

Lisaks sellele toimub väljaõpe piiratud aja jooksul ja intensiivselt ning 
kõik õppeprotsessiga kaasnev on rangelt reglementeeritud – isiklikust huvist 
lähtuvaid õpivalikuid pole ajateenijatel üldjuhul võimalik teha. Olemasoleva 
ressursi kõige tõhusamaks kasutamiseks on ajateenijate väljaõppes väga 
konkreetselt paika pandud, mida, kuidas ja mis vahenditega tundides tehakse. 
Sellest tulenevalt on õppijate jaoks sageli detailselt reglementeeritud pise-
madki õppetegevused: millisel hetkel tuleb kuulata, millal ja kuhu vaadata, 
mille kohta märkmeid teha, mida matkida jne. Õppijat nähakse üldjuhul kui 
teadmiste ja oskuste vastuvõtjat ja reprodutseerijat ning iseseisvate õpiotsuste 
tegemiseks ja initsiatiivi näitamiseks võimalusi ei pakuta.

Õppetöö läbiviijatele tähendab reglementeeritus seda, et lisaks õppetööks 
ettenähtud ajale on tihtilugu detailselt paika pandud ka õppemeetodid, õppe-
töö sisu, hindamismeetodid jne. Niisiis on õpetajatele sageli ette kirjutatud 
see, mida, millal ja kuidas tuleb rääkida, näidata jne, ning nagu õppijatelgi, 
puudub seega tihtilugu ka õpetajatel võimalus langetada ise õpetamis otsuseid. 
Õpetamistulemus leitakse olevat edukas pigem siis, kui õpetaja on  sooritanud 
ettenähtud õppetegevused korrektselt ning õppija suudab meenutada ja/või 
taasesitada õpitut (või sooritada tegevusi nii, nagu ette näidatud). 

Marko Pungar (2014) toob oma magistritöös välja, et Kaitseväe väljaõppe 
alusdokumentide ja õppekavade põhirõhk on selgelt teadmiste ja oskuste 

31  Kaitseressursside Amet 2013. Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust. 
Uuringuaruanne. Korraldanud Kaitseressursside Amet ja Rahvusvaheline Kaitse uuringute 
Keskus, lk 12. <http://www.kra.ee/kodanik-ja-riigikaitse/uuringud-ja-aruanded/>, (17.09.2014).
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arendamisel. Ka käitumisjuhistes ja eeskirjades on selgelt ülekaalus tead-
miste, oskuste ja distsiplineerituse rõhutamine. Nii alusdokumentide kui 
ka väljaõppe tunniplaanide analüüs näitas, et minimaalselt on puudutatud 
 näiteks initsiatiivi või iseseisvuse arendamist. Väljaõppes keskendutakse 
 rohkem kontrollile, tsentraliseeritusele ja vähem inimesele. Tegevväelaste 
hinnangul on ajateenijatele olulisteks õpimotivaatoriteks eelkõige isiklik huvi 
või saavutusvajadus, selle puudumisel aga sund või karistuse hirm, erguta-
mine või premeerimine (ka linnaluba) – seega kaasatakse õpitegevustesse 
eeskätt kontrolli ja distsiplineerimise kaudu. Samas ei peeta tegevväelaste 
hinnangul ajateenijates motivatsiooni loomist väga oluliseks ega tegelda 
aktiivselt hoiakute kujundamisega32.

Seega võib eeldada, et Kaitseväes on üldine suhtumine õppijasse ja 
õpetamisesse paljuski omane õpetamisest arusaamise esimesele või teisele 
tasandile. Suurt osa väljaõppes osalejaid iseloomustab pindmine õpihoiak 
ning väljaõppe alusdokumendid pigem tekitavad olukorra, kus õpe toimub 
viisil, mis ei soodusta sügavat õppimist. See omakorda loob pinnase vastu-
olu  tekkimisele, kus soovitud väljaõppe-eesmärgini (kriisiolukorras iseseisev 
tegutsemine ja initsiatiivi ülesnäitamine) lihtsalt ei jõutagi. 

3. Uuring ja selle käik

Artikkel annab ülevaate uurimusest, mille eesmärk oli analüüsida KVÜÕA 
põhikursuse õppurite kui tulevaste väljaõppe läbiviijate arusaamu õppi misest 
ja õpetamisest. Uuringu andmed on kogutud 2013. aasta kevadel õppeaine 
„Instruktoriõpe” ühe õpiülesandena, kus õppurid pidid kirjalikult vastama 
õppimise ja õpetamisega soetud küsimusele. Kõik esitatud küsimused 
võimal dasid vastajatel oma vastuseid pikemalt avada ning selgitada. Küsi-
musi esitati rohkem, kuid siinses uuringus on neist analüüsimiseks valitud 
viis: „Mis on õppimine?”, „Mis on õppimise eesmärk?”, „Mis on õpeta-
mine?”, „Mis on õpetamise eesmärk?” ning „Millised on need õppimistege-
vused, mida kasutades ma enda hinnangul kõige paremini/meelsamini õpin 
ning parimaid tulemusi saavutan?”.

Õpiülesannet andes tutvustati õppuritele, et nende vastuseid kasutatakse 
hiljem ka uurimisandmetena, ning kinnitati, et andmeanalüüsis vastuseid 
 vastanutega ei seostata ning tulemused esitatakse vaid üldistatud kujul. 

32  Pungar 2014, lk 75.
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Vastajad olid kõik KVÜÕA 2. aasta rakenduskõrgharidusõppe maaväe 
õppekava õppurid (32 meest ja üks naine, keskmine vanus 22,6 aastat). Tege-
mist on sihtvalimiga: kadettidega, kes on ise ajateenistuse läbinud ning see-
läbi osalenud sõjaväelises väljaõppes ja omavad sealt saadud õpikogemust. 
Küsitlus toimus enne pedagoogilise õppe läbimist KVÜÕA-s, mis annab 
alust eeldada, et selleks ajaks olid õppurite vastavad arusaamad veel sihi-
päraselt välja kujundamata ning baseerusid täielikult varasemale kogemusele.

Kogutud andmete analüüsimiseks kasutati fenomenograafi list lähene-
mist, mis võimaldab kaardistada seda, kuidas inimesed erinevaid nähtusi 
 (fenomene) kogevad, tajuvad ja mõistavad33.

Andmete analüüsimisel kasutati kombineeritud sisuanalüüsi ja kodeeri-
mist. Esmalt õppurite vastused transkribeeriti ning loeti eraldi mõlema uurija 
poolt korduvalt läbi. Seejärel andmed kodeeriti, leiti vastustes  läbivad  teemad, 
mille kaudu õppurid kirjeldasid oma arusaamu, ning liigitati need seejärel 
kategooriatesse. Kategooriatesse liigitamine oli temaatiline, mis  võimaldab 
esile tuua kvalitatiivseid erinevusi inimgruppide maailmamõist misel, ümbrit-
seva kirjeldamisel ja analüüsimisel34. Seejärel vaadati tule mused läbi ning 
leiti teoreetiliste käsitlustega ühisosa. 

Analüüsimiseks kasutati andmeanalüüsiprogrammi NVivo10.  Uurijate 
hinnangute ja arusaamade eristamiseks ning objektiivsemate uuringu-
tulemuste saamiseks pidasid mõlemad uurijad uurijapäevikut, samuti 
võimal dasid pikad pausid töö kirjutamise etappide vahel aeg-ajalt andmetest 
 distantseeruda.

4. Tulemused

Kuigi andmeanalüüsil grupeeriti tulemused esitatud küsimuste lõikes ning 
lähtudes fenomenograafi lisest lähenemisest otsiti vastustes variatiivsust, ilm-
nes, et läbivad teemad olid suuresti sarnased. Selgus, et vastused küsi mustele 
õpetamise ja õppimise kohta olid paljuski seotud pelgalt informatsiooni 
edasiandmise ja vastuvõtmisega. Õppurite vastavad kirjeldused sisaldasid 
läbivalt sõnu „teadmised” ja „oskused”, õppimise puhul „omandamine” ja 
õpetamise puhul „edasiandmine”. Teatud variatiivsus kahe teema vastustes 
ilmnes  lisarõhuasetustes. Kui õppimisest kõneldes nimetati teatud määral ka 

33  Marton, F. 1986. Phenomenography – A research approach to investigating different 
understandings of reality. – Journal of Thought, 3 (21), p. 29.
34  Barnard, A.; McCosker, H.; Gerber, R. 1999. Phenomenography: A qualitative research 
approach for exploring understanding in health care. – Qualitative Health Research, 9, p. 224.
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erinevaid tegevusi, mille kaudu õppimine toimub ning milline on õppimis-
protsessiga kaasnev võimalik muutus, siis õpetamise puhul märgiti sagedasti 
ka protsessi osapooli – info edastajat ning vastuvõtjat. Vastused erinesid 
kõige rohkem ses osas, kuidas õppurid ise kõige efektiivsemalt on õppinud. 
Siin kirjeldasid õppurid rohkem õpikeskkonda, tõid sisse praktilise soorituse, 
grupi mõju ning tagasiside vajalikkuse, ühtlasi rõhutati õppija enda panust 
õpiprotsessi.

Järgnevalt on tulemused esitatud küsimuste kaupa. Analüüsi illustreeri-
miseks on näidetena lisatud tsitaate õppurite vastustest (kirjapilt originaal-
kujul).

4.1. Mis on õppimine?

Selgub, et õppimist mõistab enamik õppureid millegi, kõige sagedamini tead-
miste ja oskuste omandamisena. Neid kolme sõna – „teadmised”, „oskused” 
ja „omandamine” – sisaldasid peaaegu kõik vastused. Seejuures ligikaudu 
50% vastuseid sellise õpikäsitusega piirduski.

Õppimine on õppetegevuse käigus käsitletud teadmiste ja oskuste omanda-
mine.

Õppimine on protsess, mille käigus teadlikult või teadmata omandatakse 
uusi teadmisi või oskusi.

Joonis 1. Kõige sagedamini kasutatud sõnad vastuses küsimusele „Mis on õppimine?”

Teatud variatiivsus ilmneb vaid sõnakasutuses või rõhuasetuses: vähesel 
määral on teadmisi ja oskusi kirjeldatud märksõnade „info”, „õppeaine”, 
„materjali”, „teema” abil ning paaril korral on lisaks mainitud ka õppija huvi.
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Omandad endale vajalikku teemat tasemeni oskan/tean.
Oleneb õpitava aine isiklikust huvist. Kui huvitab, siis omandamine ning 
loogiliselt seondamine oma kogemustega. Kui ei huvita, siis tuupimine.

Õppurite vastused, mis kirjeldavad õppimisprotsessi veidi laiemalt, toovad 
sisse ka erinevad tegevused või õpistrateegiad, mida õppimistegevuses kasu-
tatakse. Lisaks „tuupimisele”, „lugemisele”, ja „kirjutamisele” on korduvalt 
nimetatud „uue ja vana info vahel seoste loomist” (seda siiski mitte kui tule-
must, vaid kui ühte osa omandamisprotsessist).

Õppimine on teadmiste või oskuste omandamine, läbi erinevate tegevuste 
või viiside (lugemine, kirjutamine, vaatamine /…/.
Info saamine, selle analüüs, lahti mõtestamine, seoste loomine eelnevate 
teadmistega ning uute teadmiste kasutamise oskus.
Õppimine on arenemine. Enese täiendamine. Tahe osata teha uusi asju ja 
teada uusi teadmisi on see, mis paneb inimese õppima.

Ligikaudu kolmandikus vastustes on õppimist kirjeldatud kui tegevust, mille 
tulemusel on õppijas toimunud muutus ning tema oskused ja teadmised 
saavu tanud uue taseme: ta on arenenud, midagi mõistnud, oskab uut teadmist 
eelnevaga seostada ning seda iseseisvalt kasutada. Kõige rohkem nimetatakse 
muutusena mõistmist või oskust uut infot varasemate teadmistega seostada.

/…/ protsess, mille käigus õppija omandab talle õpetatavad teadmised/
oskused, nii teoreetilisel tasemel kui ka praktiliselt, ning oskab seostada 
õpitut varasemate teadmistega ning luua seoseid.
Mingi teatud materjali läbi töötamine selliselt, et hiljem suudab õppur 
omandatud teadmisi kasutada, väljendada või muul moel edasi anda.
/…/ oskab seostada õpitut varasemate teadmistega ning luua seoseid.
Õppimine on mingi teatud materjali läbi töötamine selliselt, et hiljem 
 suudab õppur omandatud teadmisi kasutada, väljendada või muul moel 
edasi anda.

4.2. Mis on õppimise eesmärk?

Selgub, et õppimise eesmärki mõistavad õppurid paljuski samamoodi kui 
õppimist: neil kahel paljudel juhtudel väga suurt vahet ei tehta. Läbivalt on 
õppimise eesmärgina kirjeldatud õppimisprotsessi ennast: peamiselt kui tead-
miste ja oskuste omandamist, vähesel määral ka õpitust arusaamist:
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Õppimise eesmärk on omandada õpitav teadmine või oskus.
Õppimise eemärk on omandada teadmisi ja oskusi, teha järeldusi vaatluse 
põhjal ning enda jaoks omandatu lahti mõtestada.

Joonis 2. Kõige sagedamini kasutatud sõnad vastuses küsimusele „Mis on õppimise 
eesmärk?”

Võrreldes õppurite arvamustega õppimise kohta on õppimise eesmärgi kirjel-
da misel rohkem esile toodud õppimisega kaasnevat muutust, samuti on suu-
rem kirjelduste variatiivsus. Nii on õppimise eesmärgina nimetatud teatud 
taseme saavutamist, targemaks saamist, silmaringi avardamist ja õpitu lahti-
mõtestamist.

Arendada oma silmaringi.
Peale õppimist olen targem, oskan midagi teha.
Omandada uusi oskusi, teadmisi, arusaamu ning saada aru, kuidas need 
ühilduvad reaalse eluga ning muu õpituga.

Leidub ka arusaamu, mille järgi on õppimise eesmärgiks rakendada oman-
datud teadmisi ja oskuseid tulevikus.

Õppimise eesmärk on oma teadmiste või oskuste täiendamine, eesmärgiga 
seda hiljem mis iganes moel kasutada.

Paaril korral on õppimise eesmärgi sõnastamisel seostatud seda elus parema 
hakkamasaamisega, edasijõudmisega ja enda konkurentsivõime suurenda-
misega.
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Eesmärgiga saada elus hakkama ja suurendada oma konkurentsivõimet – 
jääda ellu erinevates olukordades ja keskkondades.
Õppimise eemärk on suurema rahulolu saavutamine läbi toimetulekuks 
vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.

4.3. Mis on õpetamine? 

Õppurite õpetamist puudutavad kirjeldused on sisu ja rõhuasetuste poolest 
väga sarnased arusaamadega selle kohta, mis on õppimine. Nii nähakse 
 õpetamist peamiselt informatsiooni (peamiselt teadmiste ja oskuste või tege-
vuste, vähesel määral ka kogemuste) muutumatu edasiandmisena. Valdav osa 
(80%) kirjeldustest sellega piirduski.

Õpetamine on oma teadmiste edasiandmine.
Teadmiste ja oskuste edasi andmine.

Ühesuunalist protsessi on üksikutel kordadel laiendatud tegevuste või 
 meetoditega, mille kaudu informatsiooni edasi antakse.

Oma kogemuse või teabe edasiandmine teistele inimestele verbaalselt või 
näitlikult.
Õpetamine on oma teadmiste ja oskuste edasiandmine nii otseselt kui kaud-
selt (eeskujuga).
Isikule või grupile tegevuse või teooria selgeks tegemine läbi lihtsustatud 
mudeli, näitlikustamise teel.

Variatiivsust lisas kirjeldustesse see, et õpetamise kui tegevuse juures nime-
tati ka protsessi osapooli (info edasiandjat ja vastuvõtjat).

Õpetamine on tegevus, mille käigus õpetav õpetab õppijale (annab edasi) 
mingid teadmised või oskused.
Õpetamine on teadmiste ja/või oskuste edasi andmine teatud inimeste grupile.
Õpetamine on ühele või mitmele elusorganismile uue teadmise või tegevuse 
selgeks tegemine.

Seejuures jääb info saaja pigem passiivseks osapooleks ning info edasiand-
jale viidatakse kui eksperdile, kes on targem, kogenum ning teab õigeid vas-
tuseid.

Õpetamine on mingite teadmiste või oskuste efektiivne edasiandmine 
 inimesele, kellel neid veel ei ole, ning hiljem omandatu kontrollimine.
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Ühe või mitme inimese poolt (loodetavasti selles teemas vilunud inimesed) 
teema selgitamine, harjutamine jne.

Joonis 3. Kõige sagedamini kasutatud sõnad vastuses küsimusele „Mis on õpetamine?”

Vaid vähestel kordadel on õpetamist käsitatud kui õpikeskkonna loomist, kus 
õppur on ise aktiivne osaline ning mis toob seeläbi õppijas kaasa teatud muu-
tused: iseseisvuse saavutamise ning oskuse õpitut varasemate teadmistega 
seostada ja hiljem kasutada. 

Tingimuste loomine, näiteks materjalide tutvustamine, seletamine /…/.
Õpetamine on juhendamine, kuidas ise mõelda ja asjad omale selgeks teha.
On oskuste edasiandmine ning lõpptulemusena õppur oskab oskusi iseseis-
valt rakendada.

4.4. Mis on õpetamise eesmärk? 

Kui õppurite arusaam sellest, mis on õpetamine, on suhteliselt ühekülgne, 
siis õpetamise eesmärgi kirjeldustes on rohkem variatiivsust: informatsiooni 
edasiandmise kõrval tuuakse oluliselt rohkem esile õpetaja panust ja tema 
tegevusi ning õpetamise tulemusel õppijas toimuvaid muutusi. 

Õpetamise eesmärkide kirjeldustes olid õppurite vastused põhisisult üsna 
sarnased õpetamise kohta avaldatud arvamustega. Läbivalt oli nimetatud 
õpetamisobjekti (keda õpetatakse), õpetamisega seotud tegevusi (peamine 
märksõna „edastamine”) ning seda, mida edasi antakse (peamised märksõnad 
„teadmised” ja/või „oskused”).

Õpetamise eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused edasi teatud 
huvigrupile, kindlal moel ja viisil.
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Variatiivsus ilmneb eesmärgikirjelduste rõhuasetustes. Üks osa vastuseid 
käsitab õpetamise eesmärgina õpetamisetegevust ennast, lähtudes seejuures 
õpetajast.

Eesmärk on anda õppijatele uusi teadmisi või oskusi.
Et anda edasi teadmisi teatud teemal, mida raamatud ei pruugi anda.
Õpetamise eesmärk on õpilasele selgeks teha teatud teadmine või tegevus.

Teine osa kirjeldusi rõhutab muutusi, mis ilmnevad õppijas õpetamise tule-
musena. Seejuures piirdub muutuse saavutamine tihtilugu sellega, et õpetaja 
edasiantud info on õppija poolt vastu võetud ning vajadusel reprodutseeritud.

Õpetamise eesmärk on see, et õppurid oskaks või teaks õppetöö lõppedes 
vajalikku materjali.
/…/ et õpilased omandaksid teadmised.
/…/ õpetatavad on kursis teemaga, mida õpetati ning oskuste õpetamise 
puhul oskavad nad antud tegevust ise teha.

Joonis 4. Kõige sagedamini kasutatud sõnad vastuses küsimusele „Mis on õpetamise 
eesmärk?”

Esines ka vastuseid, kus seostati õppijaga toimuvat muutust arusaama tekki-
misega selle kohta, kuidas õpitu on seotud muu maailmaga, ning oskusega 
omandatud teadmisi ja oskusi rakendada.
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/…/ aidata inimestel mõista õpetatu seost eelnevalt õpituga ning panna neid 
mõtlema. Arendada õpilasi ning anda neile „tööriistad”, millega tulevases 
elus läbi lüüa.
Saavutada seda, et õpilased omandaksid uusi teadmisi ja oskusi ning 
 oskaksid õpitavaid asju seletada, miks nad vajalikud on.
/…/ pärast õpetamist oleks õpetatavad võimelised uusi teadmisi iseseisvalt 
meelde tuletama/ rakenduslikke oskusi iseseisvalt kasutama.
Õpilane suudab õpitut rakendada. Näeb seoseid teiste valdkondade või 
õppeainetega, suudab õpitut ka ise edasi anda.

4.5. Milliseid õpitegevusi kasutades õppur enda hinnangul 
kõige paremini/meelsamini õpib ning saavutab parimaid tulemusi?

Õppurite kirjeldused selle kohta, mis peegeldavad nende enda kogemusi 
efektiivsest õppimisest, erinevad oluliselt nende õppimis-ja õpetamis-
arusaamadest. Nendes kirjeldustes käsitatakse õppijat kui aktiivset osalist 
õpiprotsessis, kirjeldades õppija enda häälestust, erinevaid tegevusi, mille 
kaudu uut omandatakse, ning sotsiaalset õpikeskkonda kui info omandamist 
soodustavat tegurit. 

Kokku nimetasid õppurid 15 erinevat tegevust, mille abil kõige efektiivse-
malt õpitakse. 

Kõige sagedamini mainiti tegevusi, mis olid seotud praktilise soori-
tustega – sellega, et õppija saaks ise tegevusi läbi proovida.

Praktilised tegevused, mille käigus kinnitan teooriast aru saamist.
Praktilised harjutused, aktiivsed tunnid, kus kaasatakse kõik, grupitööd.
/…/, lahendades probleemülesandeid.

Läbiproovimisele järgnesid tegevused, mis olid seotud grupis tegutsemisega: 
arutelud, seminarid, küsimused-vastused jms.

/.../ kamraadiga üksteisele eelnevate küsimuste esitamisega (kordamisega).
Teooriat õppides: arutelud grupis, aktiivne osalemine seminarides.
Arutelu kinnistab õpitust adekvaatse pildi ning aitab „asju” seostada.

Sageli oli tõhusale õppimisele kaasaaitajana mainitud ka teistelt õppuritelt 
saadavat tagasisidet.

/.../, siis mõnda aega harjutan iseseisvalt ning instruktor vajadusel korri-
geerib.
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Kui saan ise reaalselt midagi teha ja hiljem „ette näidata”.
Praktiline tegevus, kus tulevad välja kõik „augud”, mille peale varem ei 
mõelnud.
/.../ adekvaatne tagasiside.

Korduvalt on efektiivset õppimist soodustava tegurina välja toodud õppija 
enda positiivse häälestatuse ja isikliku aktiivse osaluse vajalikkust. Välja 
tuuakse eeltööd, materjalide iseseisvat läbitöötamist ja küsimustele vastuste 
otsimist, õppija enda panustamist. Õpikeskkonna ja õpetaja panust seejuures 
määravaks ei peeta. 

Iseseisev vastuste otsimine.
Diskussioonidena, kuid eelnevalt materjaliga tutvunud /…/.
Aktiivne osalemine seminarides. 
Mõeldes asjad hoolega läbi /…/

Joonis 5. Kõige sagedamini kasutatud sõnad vastuses küsimusele „Millised on need 
õppimis tegevused, mida kasutades ma enda hinnangul kõige paremini/meelsamini õpin 
ning parimaid tulemusi saavutan?”

Kuigi valdav osa õppurite kirjeldustest viitasid aktiivsele osalusele ja sügavale 
õppimisele (eespool toodule lisaks mainiti ka visualiseerimist, tekstist olulise 
eristamist, mnemotehnilisi võtteid), nimetas oluline osa (ca 40%) vasta nutest 
ka passiivse õppimise näited (materjali läbilugemist, passiivset kuulamist, 
materjali ümberkirjutamist, päheõppimist ja pidevat kordamist, drilli).
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4.6. Arutelu ja järeldused

KVÜÕA II aasta õppuritelt kogutud andmete kvalitatiivse analüüsi põhjal 
võime öelda, et kadettide arusaamad õppimisest ja õpetamisest on üsna õpeta-
miskesksed ning need viitavad pigem pindmisele õpihoiakule. Õppimist ja 
õpetamist nähakse ühesuunaliste protsessidena, kus õpetamine on info edasi-
andmine ja õppimine etteantud info vastuvõtmine. Õppijate aktiivset osalust 
õpiprotsessis eriti välja ei tooda. Nii ongi õppurite arvates õppimise olemus ja 
eemärk peamiselt teadmiste ja oskuste omandamine, mitte teadmiste aktiivne 
konstrueerimine, ning õpetamist nähakse üldjuhul kui informatsiooni ühe-
suunalist edasiandmist. Muutusi õppija teadmistes, käitumises või oskustes 
nimetati õppimise ja õpetamise eesmärgina oluliselt harvem. 

Samas viitavad õppurite eneste efektiivsete õpikogemuste kirjeldused 
üsna sageli sügavale õppimisele ning seda soodustavatele õpitegevustele. 
Seejuures tuuakse välja õppija enda õpimotivatsioon ning sotsiaalse õpikesk-
konna olulisus, kus õppur on aktiivne osaline. Märkimist väärib, et isiklikke 
õpieelistusi ja positiivseid õpikogemusi ei seostata seejuures mitte õpetaja 
loodud õpikeskkonnaga, vaid õppija enda motivatsiooni ja aktiivsusega. Jääb 
mulje, et õpetaja rolli õppimist soodustava keskkonna loomisel ei nähta see-
juures olulisena, kuigi õpetaja on just see, kelle ülesandeks on luua võima-
lused õppimiseks. Üheks põhjuseks selle vastuolu tekkimisel võib autorite 
arvates olla asjaolu, et õpetamine on kadettide hinnangul midagi sellist, mida 
õpetajad peavad tegema ja mida nad teevad enamasti ühte moodi. Sealjuures 
sõltub vaid õppijatest endist, kuivõrd õpetaja pakutavat omandatakse. See 
võib viidata asjaolule, et kadettidel on siiani olnud valdavalt õpikoge mused, 
kus õpetajat on nähtudki pelgalt teadmiste ja oskuste edasiandjana, ning 
võima lusi omistada õpetajale õpikeskkonna looja rolli (või märgata õpetajat 
selles rollis) on olnud vähe.

Nii kalduski märkimisväärne osa vastanutest efektiivseks pidama ka õppi-
mist, milles õppijal on vaid passiivne roll ja mille puhul tehakse seda, mida 
õpetaja ütleb. Jällegi võib see viidata asjaolule, et enamasti on kadetid seni 
just sellisel moel Kaitseväes (aga tõenäoliselt ka enne Kaitseväkke astumist) 
õppinud. 

Tundub, et õpetamist ja õppimist kaldutakse nägema erinevate tege-
vustena, mis võivad moodustada ühtse terviku, aga ei pruugi. Jääb mulje, 
et kadettide arusaamade järgi on õpetaja ülesanne jagada oma teadmisi ja 
oskusi. Õppimissituatsiooni põhifookus on sellel, et õppur võtab õpetaja 
pakutu vastu. Seejuures on efektiivne õppimine vastanute kogemuses seotud 
just pigem õppuri enda valmisoleku ja panusega. Jääb mulje, et õpetaja rolli 
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õppija toetamisel ei teadvustata. Lähtutakse pigem arusaamast, et õpetaja on 
ekspert, kes teab ja oskab ning tema ülesandeks on vaid info edasiandmine 
ja õpitegevuste läbiviimine. 

Seega võib öelda, et õppurite arusaamad õppimisest ja õpetamisest sõltu-
vad paljuski sellest, millisest vaatenurgast neile teemadele läheneda. Kui 
küsida lihtsalt õppimise ja õpetamise kohta viisil, kus see pole seotud õppija 
isiklike eelistuste ja/või kogemustega, siis viitavad vastused paljuski õpetaja-
kesksele õpetamis- ja õpiarusaamale. Kui aga läheneda nendele teemadele 
küsimustega, millele vastamine eeldab lähtumist endast kui õppijast ning 
isiklikku laadi eelistustest, siis lähenetakse õppimisele pigem õppijakeskselt. 
Tundub, et õppijad on küll kogenud efektiivset õppimist ja õpisituatsioone, 
kus valdav on sügav õpihoiak, kuid ei oska seejuures näha õpetaja rolli ning 
oma isiklikku kogemust teistesse õppimise ja õpetamisega seotud konteksti-
desse üle kanda.

Tähelepanuväärne on ka see, et õppurid kirjeldasid õppimist ja õpeta-
mist läbivalt ainult teadmiste-oskuste kontekstis. Hoiakute kujundamist või 
omanda mist ei mainitud kordagi, kuigi Kaitseväes on hoiakute ja suhtu-
mise kujundamine teadmiste-oskuste kõrval vähemalt sama oluline. Sama 
 probleemi tõi ajateenijate väljaõppe alusdokumente analüüsides välja 
ka  Pungar35 (2014), viidates asjaolule, et Kaitseväe väljaõppes ei toimu 
eesmärgi pärast hoiakute kujundamist. Tundub, et kadetidki ei näe teadlikku 
hoiakute kujunda mist õppeprotsessi komponendina ega oska sellele ka  mingit 
tähelepanu pöörata.

5. Kokkuvõte

Siinse uuringu tulemuste põhjal saab väita, et kadettide väljatoodud aru-
saamad õpetamisest viitavad suuresti õpetajakesksele lähenemisele, mille 
põhifookuses on pelgalt teadmiste ja oskuste edasiandmine, mitte õppimist 
soodustava keskkonna loomine. See viitab selgelt arusaamadele, mis Biggsi 
ja Tangi36 järgi liigituvad esimesele ja teisele tasemele: põhifookuses on see, 
mida teeb õpetaja. Kadettide arusaamad õppimise kohta lubavad aga järel-
dada, et levinuim arusaam õppimisest viitab pindmisele õpihoiakule. 

Õpihoiak kujuneb välja õppimise käigus ja sõltub suuresti konkreetsest 
õpisituatsioonist ja -keskkonnast. Selleks et kujuneks välja sügav õpihoiak, 

35  Pungar 2014, lk 78.
36  Biggs, Tang 2008, lk 15–19.
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tuleb seda esmalt kogeda. Uuringus osalenud kadetid olid eelnevalt läbinud 
ajateenistuse ning õppinud 1,5 aastat KVÜÕA-s (jõudmata siiski läbida peda-
googilist õpet). Seega võib eeldada, et nende arusaamad on kujunenud pea-
miselt varasemate kooliaastate käigus, kuid vähemalt osaliselt ka ajateenis-
tuse jooksul ning peegeldavad paljuski seda, kuidas õppimisse ja õpetamisse 
nende ajateenistuse vältel suhtuti. Teisalt aga: kui teise õppeaasta lõpuks 
pole KVÜÕA-s õppimine seda arusaama peaaegu üldse muutnud, siis võime 
 sellest üht-teist järeldada ka KVÜÕA-s toimuva väljaõppe kohta. Suure tõe-
näosusega on seega ka KVÜÕA-s õppeprotsess pigem õpetajakeskne ning 
suunatud pigem pindmist õpihoiakut soosivale teadmiste ja oskuste edasi-
andmisele.

Teades, et õpetaja enda arusaam õppimisest ja õpetamisest mõjutab tema 
õpetamisega seotud valikuid, võime hetkeolukorda arvestades arvata, et 
kadetid jätkavad pärast õpinguid KVÜÕA-s samade arusaamade kujundamist 
ja kinnistamist ajateenijate hulgas. Seega jätkub praegu Kaitseväes väljaõpe 
viisil, mis lähtub Biggsi ja Tangi37 järgi õpetamisest arusaamise esimesest 
ja teisest tasandist. Õppeprotsessis on esmasel kohal õpetaja ning see, mida 
õpetaja teeb. Õppija ülesanne on võtta pakutav vastu, kusjuures õppija tege-
vustele ja vajadustele erilist tähelepanu ei pöörata. 

Kaitseväeline õpikeskkond on eriline seetõttu, et ei võimalda alati noortel 
ohvitseridel piisavalt õpetamiskogemust omandada ega selle pinnalt pikalt 
õpetamistegevustega jätkata (nii, nagu see näiteks on õpetajatega tava koolis). 
Kaitseväe rotatsioonisüsteemi järgi liiguvad teatava õpetamiskogemuse 
 saanud ohvitserid 3–4 aasta möödudes ametiredelil edasi ning asemele tule-
vad koolipingist uued – noored ja kogemusteta – ohvitserid. Seega on Kaitse-
väes õppemeetodite õpetaja ja õpetamiskeskne reglementeerimine ühelt poolt 
justkui vajalik, sest aitab õpetaja rollis olevatel kogenematud ohvitseridel 
paremini toime tulla. Nii piirdub oma vastutus vaid sellega, et kõik saaks 
ettenähtud moel tehtud. Sel moel on garanteeritud, et piiratud aja jooksul 
toimuva väljaõppega saavutatakse kiireid (kuigi mitte parimaid võimalikke) 
tulemusi. 

Teisalt takistab ettemääratud raamistik väljaõppesse uuenduste sisse-
viimist ning selle efektiivsemaks muutmist. Algajatel õppejõududel võib ju 
olla küll õppijakeskne arusaam, aga selle rakendamisega võib olla raskusi, 
sest puuduvad vajalikud oskused, töövõtted, õppemeetodid ja sobiv keskkond 
(kolleegide toetus)38. Sama kehtib ka KVÜÕA lõpetanud noorte  ohvitseride 

37  Ibid.
38  Karm, Remmik 2013, lk 146.
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kohta, kes hakkavad ajateenijaid välja õpetama. Isegi kui nad on oma 
 õpingute jooksul kogenud õppijakeskset õpetamist ja õppimist ning saanud 
 põhjalikumaid pedagoogilisi teadmisi ja oskusi ning eeldatavasti omandanud 
ka mõnevõrra avarama õpikäsituse, on neil siiski keeruline seda praktikas 
realiseerida. Väeosa reaalsus ja sisseharjunud õpetamispraktika soodustavad 
siiski tuginemist õpetajakesksetele arusaamadele ja nende kinnistumist ning 
toimimist olemasolevas raamistikus ettenähtud moel (teeme nii, nagu alati 
on tehtud). Siinse uuringu põhjal võib ka järeldada, et kuigi kadetid on ise 
efektiivset ja õppijakeskset õppimist üldiselt kogenud, ei oska nad selles näha 
õpetaja rolli ega saadud kogemust hilisemasse õpetamistegevusse üle kanda. 

Samas ei saa väita, et õpetamiskeskne arusaam õppimisest ja õpetamisest 
oleks omane vaid Kaitseväele. Uurimistulemused on üsna sarnased Jõgi jt 
(2013) uuringu tulemustega, mis käsitles üliõpilaste arusaama õppimisest ja 
õpetamisest. Oluline erinevus seejuures on aga see, kuidas olemasolevad aru-
saamad edasist toimetulekut mõjutama hakkavad. KVÜÕA lõpetanud ohvit-
serid asuvad teenistusse ametikohal, millele määratud isiku peamiseks üles-
andeks järgneva 3–4 aasta jooksul on ajateenijate õpetamine – nii mõju tavad 
kadetid oma arusaamadega ka ajateenijaid ning seda, kuivõrd efektiivne 
on nende väljaõpe. Väljaõppe tõhusus on aga otseselt seotud ajateenijate ja 
hilise mate reservväelaste efektiivsusega oma riigikaitseülesannete täitmisel.

6. Ettepanekud

Just KVÜÕA on koht, kus on võimalik kujundada ajateenijate väljaõppega 
tegelejate arusaamu õppimisest ja õpetamisest. Selleks et ajateenijate välja-
õpe täidaks paremini oma eesmärki, on KVÜÕA-s vajalik muuta õppimis- ja 
õpetamisharjumusi. Oluline on kujundada ja suunata nii olemasolevaid kui 
uusi õppejõude kasutama õpetamismeetodeid, kus põhifookus oleks õppijal 
ja sellel, mis aitab tal paremini õppida. 

Õppejõud peavad suutma kujundada olukordi, kus õppuritel tekib võima-
lus aktiivselt kogeda, planeerida, informatsiooni töödelda ning saadud 
teadmisi ja oskusi praktiliselt rakendada – teisisõnu: õpitut mõista ja enda 
jaoks mõtestada. Õppijad peavad sobivate arusaamade ja sügava õpihoiaku 
tekki miseks saama rohkem võimalusi olla õppeprotsessis aktiivsed osalised. 
Viimane on oluline nii enese õppimise juhtimise kui ka õpetamistegevustes 
vastutuse võtmise seisukohast. 

Edaspidi võiks selle uuringu valguses uurida KVÜÕA õpetajate arusaamu 
õppimisest ja õpetamisest. Samuti on huvitav teada, kuivõrd on mõjutanud 



125KADETTIDE ARUSAAMAD ÕPPIMISEST JA ÕPETAMISEST

KVÜÕA-s toimunud õpe kadettide arusaamu õppimisest ja õpetamisest 
nende õpingute lõpuks. Lisaks võiks lähemalt uurida seda, milliseid väe-
osades levinud õpetamistegevusi kadetid muudaksid ning kuivõrd kaitse-
väeline raamistik seda võimaldab.
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WHAT ABOUT CULTURE?
THE IMPORTANCE OF CULTURE IN 

THE STRATEGIC-POLITICAL AND THE 
TACTICAL-OPERATIONAL LEVELS IN 

BUNDESWEHR OPERATIONS ABROAD 

Maren Tomforde

In the past, the cultural dimension of operations abroad either went largely 
unnoticed or was examined with regard to specifi c topical aspects. The 
 central issues of analyses were, for instance, intercultural training at  domestic 
military bases, interaction with the local population in the theater, or the coin-
cidence of quite diverse military cultures in multinational units.1 Based on 
an evaluation of pertinent literature and my own fi eld research,2 this article 
seeks to take another look at the correlation between culture and operations 
abroad. Using the operation in Afghanistan as an example, it analyzes the 
claim that a profound refl ection on the role of the local culture in the fi eld is 
necessary and should be of central importance to individual soldiers and to 
commanders, and should also be recognized at the politico-strategic level at 
home. At the local level, the signifi cance of culture has already been recog-
nized, however, at the macrolevel local cultures have played a subordinate 
role so far. Without a mandate that takes into account these cultures and the 
particularities of the local population during the initial stages of planning 
and organization, the sustainability of any stabilization measures becomes 
seriously jeopardized. This has already been evidenced by a multitude of 

1  Cf. Bil 2003; Berns; Wöhrle-Chon 2004, 2006; Haußer 2006; Soeters et al. 2006; 
Tomforde 2008b.
2  My own statements on topical aspects concerning the subject of ‘Intercultural compe-
tence and the Bundeswehr’ are based on ethnographic field research conducted between the 
years 2003 and 2007 in the Bundeswehr theaters of the Balkans and Afghanistan, as well 
as at local bases in Germany; cf. Tomforde 2008a, 2009). I also subsequently conducted 
several interviews with career officers, the results of which are to some extent taken into 
account in this paper.
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examples of cooperative development over the last few decades.3 In the long 
run, confl ict management, building and development can only be achieved 
when pursued in harmony with the people of an area, and not by working 
against them or ignoring their needs. If the local population is not taken into 
consideration from the very beginning and considered an equal partner at the 
strategic-political level, then it doesn’t matter how interculturally competent 
the individual deployed soldier may otherwise be – he4 will most likely be 
perceived as a member of an occupying force, or something along those lines, 
due to the underlying circumstances of the military operation. This negative 
perception clearly jeopardizes the soldiers’ safety (as well as the safety of 
the civilian personnel of international organizations working in the fi eld), 
as can be currently observed in Afghanistan. The question arises then as to 
whether politicians and the military leadership are basically willing to engage 
with the local cultures in Afghanistan, to integrate them into their plans, and 
whether they will have – fi guratively speaking – the openness, the patience, 
and the time for “three cups of tea5” in the course of their commitment to 
Afghanistan. Here, we are assuming that German politicians really want to 
pursue post confl ict measures and peacekeeping operations within the scope 
of International Security Assistance Force for Afghanistan (ISAF) and are 
genuinely interested in the stabilization and reconstruction of the country, 
above and beyond the various national interests.6 If this is the case, then in 
the long run, the Federal Government and the military leadership will have 
no other choice than to take the Afghan cultures and local circumstances into 
account in their concepts.

At a symposium on “Culture in Confl ict” at the Military command and 
Staff College in Shrivenham (United Kingdom) in June 2008, Major General 
James Shaw of the UK Armed Forces summed up his deployment term in 
Iraq as follows: “To operate without cultural understanding is to operate blind 
and deaf.”7 This quote suggests two things: fi rst, that culture plays a central 
role for operations in culturally unfamiliar regions and that this necessity has 

3  See Bliss, Merten, Schmidt 2007.
4  For the purpose of simplification, the generic masculine is used in this text; how-
ever, it equally refers to women. Currently eight per cent of the deployed personnel of the 
Bundeswehr are women; cf. Kümmel 2008.
5  In Afghanistan (as well as in Pakistan, India and other Asian countries), it is a common 
tradition to establish trust and confidence, good relations and co-operation through seem-
ingly endless tea sessions. Cf. Mortenso, Relin 2007, p. 150.
6  See Rühle 2009, p. 4.
7  DCDC 2009, p. 1.
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also now been acknowledged by the highest military leadership echelon, too. 
Second, that operational aims cannot be achieved with purely technical mili-
tary means alone, neither at the tactical-operational, nor at the strategic level.

Up to now, at the strategic-political level, culture has attracted attention 
only to the extent deemed necessary for the success of international missions 
under the umbrella of the United Nations (UN), the North Atlantic Treaty 
Organisation (NATO) or the European Union (EU),8 due to the fact that it has 
become clear that the actions of individuals may also be strategically  relevant 
and may contribute to deciding the success or failure of an entire operation.9 
This was illustrated, for instance, by an incident in Iraq, when armed British 
soldiers assaulted a mosque in pursuit of insurgents. The action was unsuc-
cessful, but relations with the local population were severely affected and 
the reputation of the British troops was ruined for some time.10 Events at 
the microlevel (see also, for instance, the ‘skull pictures’ taken by German 
soldiers) may directly infl uence the macrolevel, especially in the cultural 
domain. If soldiers in the fi eld show a lack of cultural sensitivity, this may 
jeopardize an entire operation as well as the safety of the troops: “Culture 
is important to peacekeeping at the lower levels of organization where indi-
viduals and corporate elements of the mission interact with local populations. 
At the same time, culture is important at the higher levels of the interaction 
among organizations that play a role in the mission.”11

While more and more intercultural competence is required from the indi-
vidual deployed soldier, the strategic-political macrolevel, which defi nes the 
level of ambition and the contents of the mandate, and determines the way in 
which a mission is accomplished, has largely done without the ‘cultural view’ 
at both the international and the German level.12 Missions have  generally 
been planned by strategists and technocrats, and as a result information about 
local practices and political systems play only a subordinate role, if any at 
all.13

There have been several scientifi c studies proving the central importance 
that regard for cultural circumstances may have on the success of  operations.14 

8  See, for instance, Ben-Ari, Elron 2001, p. 276.
9  Cf. Rubinstein 2008, p. 102; Liddy 2005, p. 140.
10  DCDC 2009, p. 1–3.
11  Rubinstein 2008, p. 39.
12  Cf. Hohe 2002a, 2002b.
13  Cf. Myint-U, Sellwood 2000, pp. 33.
14  Heiberg 1990.
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Since the failure in Somalia, as well as due to the operations in Kosovo and in 
East Timor, which were also characterized by a lack of understanding of local 
structures and their cultural contextualization, interest in the subject ‘Opera-
tions Abroad and Culture’ has gradually been on the increase. Substantive 
works have emerged in this topic, which urgently call for the inclusion of local 
structures and cultures into international interventions and missions rather 
than ignoring them during the course of democratization and Nation-building 
processes that follow Western models.15 Because of this ignorance, Amitav 
Gosh16 referred to peacekeeping operations that follow Western  models as 
a “neo-imperialist canard” as early as 1994 after a profound appraisal of the 
UN mission in Cambodia, thereby challenging the element of inherent cultural 
imperialism in the UN concept at a very early stage.

This paper is structured as follows: based on a review of the operation in 
Somalia, it is evident that there has been a lack of attention towards culture in 
UN operations so far, and it will be further explained why this desideratum, 
to some extent also results in the perception of these operations as being 
‘neo-Imperialist’ endeavors. In the second step, we will also take a look at the 
ISAF operation in Afghanistan, which is ending soon, and determine whether 
and to what extent there has been a change of paradigms, keeping in mind 
the greater design of integrating the Afghan population (and, accordingly, 
culture) into the stabilization and build-up measures. Then, using the “cul-
ture” pocket cards as an example, we will explore the problems of ensuring 
that all deployed soldiers get a quick and concise insight into the cultures of 
the theater. Finally, the fourth chapter deals with the direct contact between 
Bundeswehr soldiers and the local population in Afghanistan and illustrates 
the complex challenges of these intercultural encounters. It is evident that 
military personnel are in an ‘intercultural dilemma, or hybrid situation’ since 
this is the very kind of intercultural competence they need in the fi eld for 
their own safety, which is hardly taken into consideration, let alone promoted, 
at the politico-strategic level. However, intercultural competence ‘with reser-
vations’ cannot work and in the long run will result in problems arising when 
dealing with the Afghan population. 

15  Lanik (in print); Rubinstein 2008; Kammhuber 2007; Hohe 2003, 2002a, 2002b; 
 Duffey 2000; Chopra 2000.
16  Gosh 1994.
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1. Flashback: The Failed Operation in Somalia and the 
(Lack of) Reflection on Culture in UN Operations

In the past, the role of culture has often been examined retrospectively in 
connection with operations, merely in order to fi gure out why a mission 
failed (entirely or partially).17 Operations abroad bring together many diverse 
groups: military personnel from a vast variety of countries, representatives of 
other international organizations (IOs), representatives of non-governmental 
organizations, and – last but not least – the population in the country of 
deployment. All of them are variously informed by their personal experi-
ences and qualities, as well as, most importantly by their national and/or 
regional, or even local and institutional cultures. With such an array of cul-
tural diversity, confl icts and tensions easily arise, which must be recognized 
and addressed right away during the planning and execution stages and not 
just after the fact.18 This applies in particular to the UN as well as to NATO 
and the EU, which make a point of bringing together players from the most 
diverse organizations and nations in the course of their civil-military missions 
in order to promote stability and peace in the confl ict region by using the 
symbolic power of the multiculturalism as one of their tools.

The precursor of these current missions, the multinational ‘classical 
peacekeeping operations,’ where the “blue helmets” were only allowed to 
use weapons for self-defense purposes, has become an important touch-
stone – and presumably the most important symbol of the United Nations 
(UN). The UN represents a normative-moral, global force, which is effective 
only insofar as it involves as many nations as possible.19 However, the image 
of the United Nations as a peacemaking, multicultural world organization 
was seriously damaged by the UNOSOM operation in Somalia in the early 
1990s. In particular after a sixteen-year old boy was tortured to death by 
Canadian peacekeepers in March of 1993,20 the failure of the mission was 
partially attributed to latent racism on the part of the peacekeeping forces, 
which ultimately resulted in the inhumane treatment of the Somalis. “The 
most shocking turn of the day for those in the West came in the form of 
reports and videos of jubilant Somalis dragging American corpses through 
the streets. These images were perhaps especially shocking for those in the 

17  Cf. Hohe 2002a, Duffey 2002.
18  Cf. Rubinstein 2003.
19  Rubinstein 2008, p. 3.
20  Bercuson 1996.
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West, because they could not understand how Somalis could act so violently 
against people who were ‘only trying to help them’.”21

It is evident that during the Somalia operation – just as in other operations 
abroad – the image that the deployment forces have of themselves, in some 
cases, may differ considerably from how they are perceived by the local 
population.22 Whereas soldiers and representatives of civilian organizations 
defi ne themselves as “helpers”23 and an important stabilizing force, they may 
rather be perceived by large sections of the local population as occupants and 
imperialist intruders.24 These missions are often perceived as continuations of 
old, hated (colonial, imperialist) political patterns: “there is a deep sentiment 
that the UN and INGOs [international nongovernmental organizations] form 
a secondary occupying force,” as the ethnologist Robert Rubinstein notes.25 
David Last26 also sees that the boundary between imperial colonial policy and 
peace policy can become quickly blurred by international organizations, and 
that the latter may quite often contain beginnings of the former.

The potential gap between self-image and perception by others should 
not only be familiar to the forces in the fi eld but should also be recognized 
during the initial planning stage of operations. By taking cultural aspects 
into account at the strategic-political and at the tactical-operational levels, 
as well as by making the civilian population an equal partner to the greatest 
extent possible, the ‘potential for tensions arising from cultural issues’ can be 
minimized as much as possible.27

2. Change of Paradigm in Afghanistan?

While the aspect of culture was largely ignored in the missions abroad of the 
1990s, and was ‘merely’ the pretext for some scientifi c analyses, the situa-
tion in the fi rst decade of this century is somewhat improved. The interven-
tions in Iraq and Afghanistan have illustrated once more that stability and 
peace cannot be made sustainable without taking into account the cultures 

21  Rubinstein 2008, p. 7.
22  Cf. Thomas, Kammhuber, Layes 1997.
23  Cf. Tomforde 2005.
24  Cf. Zürcher, Koehler 2007.
25  Rubinstein 2008, p. 135.
26  Last 2006, pp. 63.
27  Weiss 1999; Slim 1996, for experience from development cooperation see Bliss, 
Merten, Schmidt 2007.
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encountered in the theater. In his speech at the Munich Security Confer-
ence on 8 February 2009, General David Petraeus, the US commander in 
charge of the Middle East, pointed out that: “This requires listening …. and 
it also requires cups of tea.”28 He was alluding to the wide-spread tradition 
in Afghanistan of establishing trust and relations through tea-drinking ses-
sions, putting deliberate emphasis on a cultural particularity of the country. 
Moreover, he also emphasized: “First and foremost, our forces have to strive 
to secure and serve the population; serving and securing the people requires 
that our forces be good neighbors.” The quote, however, contains an inherent 
contradiction, since ‘serving’ describes a power relationship and a neigh-
borhood is based on the principle of equality. The question arises whether 
Afghans really consider foreign troops to be equal ‘neighbors’ and whether 
they also feel that they are treated as equal partners by the military. What is 
interesting about Petraeus’ approach, despite the contradiction, is the fact 
that the Afghan population is to be involved more extensively in the stabi-
lization of the country. It is at last to be treated as an equal partner29, which 
is just what President Hamid Karsai called for, and what was necessary too, 
in light of the increasing  number of civilian victims at that time.30 Petraeus’ 
concept of service requires the  soldiers to subordinate themselves to the local 
population or rather to their needs and to make these their priority. In order 
to be able to fulfi l this  premise, the military forces deployed in Afghanistan 
needed be aware of the local cultures. Moreover, the entire ISAF operation 
was structured in such a way as to ensure that the will and the needs of the 
Afghan ‘neighbor’ were taken into account. Instead, the boundaries between 
anti-terror operations under the mandate of operation “Enduring Freedom 
(OEF)” and the ISAF became more and more blurred. Consequently, the for-
eign soldiers were not perceived as ‘serving neighbors’ but rather as a reck-
less occupying force, whose personnel strength was actually being massively 
reinforced.31 “This resulted in the readiness to use violence and a breeding 
ground for armed groups.”32

28  Quoted in Süddeutsche Zeitung 2009, p. 6.
29  Cf. Lanik (in print), p. 133.
30  Quoted in Süddeutsche Zeitung 2009, p. 6.
31  In mid-2008, 65,000 foreign soldiers were serving in Afghanistan – four times as many 
as in 2004. And yet the force strength was still below the level that was considered neces-
sary for military purposes. US President Barack Obama is seeking to massively increase the 
forces at the Hindukush. Cf. Rühle 2009, p. 3; Hippler 2008.
32  Lieser, Runge 2009, p. 34.
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Despite (or even due to?) increasing troop strengths, the security situa-
tion for the civil population began deteriorating rapidly,33 to such an extent 
that a fundamental change of paradigm 34 was required in Afghanistan, as 
was indirectly alluded to at the NATO summit in Bucharest in April 2008.35 
It was becoming evident that Afghanistan would not become a central state 
in the classical European sense in the foreseeable future. What was, and still 
is, required instead is patience and time, as well as the true involvement 
of the Afghan population, a consideration of cultural particularities and a 
dialog with neighboring states to ensure sustainable stability and security in 
the country. In the light of the imminent failure 36 of the ISAF operation, the 
focus is shifting more and more to geopolitical realities and local circum-
stances. The “act of Western arrogance”37 in pursuing a “nation-building” 
project in Afghanistan following a Western model without taking Afghan 
tribal traditions and loyalty structures or the complex historical background 
of Afghanistan and its neighbors into account is being questioned to an 
increasing extent.

3. What is the Value of Pocket Cards on Culture?

The diffi culties that are still inherent to Afghanistan (and Iraq) have also 
been attributed, to a considerable extent, to a lack of cultural knowledge. In 
order to prevent another failure like Somalia, Western armed forces are work-
ing more and more on concepts to increase intercultural competence among 
 soldiers and to better integrate local cultural potential into  stabilization 

33  According to ACBAR 2008, the umbrella organization of the relief organizations oper-
ating actively in Afghanistan, 1,000 civilians died as a result of combat action in the first 
seven months of 2008 alone.
34  Cf. Münkler 2009, p. 11.
35  The “Strategic Vision”, is a treatise comprised of four core elements: 1. a long-term 
commitment in Afghanistan, 2. the increasing assumption of responsibility by the Afghans 
themselves, 3. the comprehensive civil-military approach, and 4. the stronger involvement 
of Afghanistan’s neighbors. It was presented at the NATO summit, and is the first attempt 
to create a holistic NATO concept for the country. See ISAF’s Strategic Vision, 3.4.2008, 
http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-052e.html.
36  Michael Rühle notes that the “international community has the authority of definition of 
the success or failure of its commitment” and that it always has the option “to declare the 
Afghanistan project a success and to justify a withdrawal referring to the urgently required 
Afghanization of the further development.” Rühle 2009, p. 5. See also Lanik (in print), 
p. 131.
37  Rühle 2009, p. 2.
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 measures.38 Already since 2006, there have been debates about which concept 
of culture the armed forces should utilize, as well as how to best familiarize 
soldiers with an open, broad-based cultural concept, which does not defi ne 
culture as a static, clearly confi nable ‘matter’ that can be collected by means 
of a questionnaire.39 It is, however, part of military culture and logic to call 
for clear delineations and instructions, especially in foreign and potentially 
dangerous environs; hence, ethnological references to intracultural differ-
ences, ethnic diversity and the adaptability of local cultures often meet with 
a lack of understanding.40 Soldiers rather tend to ask for curricular contents 
that can be quickly grasped, such as in the form of information pocket cards. 
The “Iraq Culture Smart Card” of the United States Marine Corps41 is a good 
example of a “pocket card on culture,” which is designed to provide the 
soldier with the essentials of Iraqi culture and a basic Arab vocabulary, all 
in the space of two A4 pages.42 Such pocket cards are highly controversial 
among scientists, and time and time again have been the catalyst for heated 
debates at expert conferences. On the one side, there are those who advocate 

38  In the United States, in particular, all the service branches have been urgently searching, 
since 2006, for ethnologists who would not only conduct intercultural competence training 
at Air Force, Navy and Army schools but also provide soldiers with a general understanding 
of culture.
39  In March 2009, the British ‘Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC)’ pub-
lished a new doctrine (JDN 1/09) entitled “The Significance of Culture to the Military.” The 
goals of the doctrine are as follows: 1. To ensure coherence with regard to intercultural com-
petence concepts, political guidelines and training measures, 2. to provide military personnel 
with an understanding of the significance of culture, and 3. to provide guidance for the oper-
ational level (p. V). Cf. also the text of the U.S. Strategic Studies Institute on the subject “On 
the Uses of Cultural Knowledge” by Jager 2007. While in the new Joint Service Regulation 
ZDv 10/1 of the Bundeswehr governing “Leadership Development and Civic Education” 
or “Innere Führung” intercultural competence is referred to, this is done only in two small 
sections, see BMVg 2008. There is no directive on intercultural competence that would be 
comparable with the British doctrine. 
40  Cf. Lanik (in print), p. 135.
41  Can be downloaded at: 
 <http//:www.fas.org/blog/secrecy/2006/07/a_new_iraq_culture_smart_card.html>.
42  So far the Bundeswehr has not published any pocket cards. There are only the “Ten 
Golden Rules for Soldiers Deployed Abroad,” which contain general cultural behav-
ioral guidance and can be consulted on the Bundeswehr Intranet (source: Intranet Bw, 
Dienstvorschriften-Online, <http//:dv-online.bundeswehr.org/heeresamt/antra_ausbildung-
shilfsmittel/pdf/0001_96000_01_ausbhilfe_auftreten_und_verhalten_do_donts.pdf>, slides 
9–12). The Military History Research Institute publishes continuously updated “history 
guides” to the individual countries of deployment; for Afghanistan see Chiari 2009, which 
in addition to historical data also include information about local structures and lifeworlds. 
Superiors can obtain these instructive books free of charge for all members of their unit. 
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for such concise information. They hold the view that it would be better to 
hand out such a pocket card to soldiers for a mission in order to provide all 
of them with a certain basic knowledge on which the specialists can base 
additional training. On the other side there are critics, who consider the static, 
stereotypical cultural concept, on which the pocket cards are based, to be 
highly questionable. They rather defi ne culture as an internalized, dynamic, 
sociomorphous orientation system, which infl uences but does not determine 
our existence, our thinking, believing, feeling, interaction and action.43 This 
open cultural concept, which is also the basis of this paper, can also be used 
to explain considerable intracultural differences.44 Critics of the concise form 
of cultural information conveyance even consider the two pages of cultural 
and language instruction to be dangerous, maintaining that they provide 
(false) confi dence of action – as the pocket cards are based on an essentialist 
cultural concept, which may result in simplifi cations and ignorance vis-à-vis 
inter- and intracultural diversity. In this respect, Robert Rubinstein45 notes: 
“These are stereotyped instructions that focus on the surface elements of 
culture, most often on those surface aspects that are different or exotic from 
the perspective of the person giving the instruction.”

The “Iraq Culture Smart Card,” for instance, contains stereotypical 
instructions on culturally acceptable and unacceptable behavior (the “dos and 
don’ts”). However, interpretations of the common gestures that are shown 
on the pocket card can differ considerably in the various regions of Iraq. For 
example, in one region of Iraq, the extended right hand with the fi ngers point-
ing upwards and touching each other may mean that one should be patient or 
drive more slowly, whereas in a different region it may be a major insult and 
a disparaging sign that should be avoided at all costs.46

In the future it will also be necessary to discuss whether all deployed 
soldiers should be provided with a grasp of such a broad concept of cul-
ture in general, and with differentiated views of local cultures in particular 
or whether learning to deal with culture is a long-term endeavor which the 

43  Cf. Ingold 2002, p. XX; Bourdieu 1990; d’Andrade 1984, p. 116.
44  Cf. Barth 2002.
45  Rubinstein 2008, p. 12.
46  Ethnologists of the international “Mil_Ant_Net-Yahoo group” referred to this fact in 
2008 in the course of lively discussions about cultural diversity in Iraq. The Yahoo group on 
the subject area of “Military and Ethnology” was founded in 2005 by the Canadian military 
sociologist Brian Selmeski and has more than 500 members now – with an upward tendency 
(personal conversation with Selmeski in June 2008).
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military must pursue at several levels.47 Moreover, the question arises as to 
whether better access to the local culture can be achieved at all, especially in 
cases of more robust operations that also involve combat action.48 Because 
of the negative experience the US military has had in the last few years in 
Afghanistan (and in Iraq) – on the cultural front as well –, General Petraeus 
established the “Human Terrain System” (HTS) in 2006. It utilizes uniformed 
social and cultural scientists, many of whom are ethnologists, to accompany 
and advise the forces as ‘embedded scientists’ during their visits to villages. 
The concept is highly controversial, not only among ethnologists but also 
among other social scientists.49 Due to serious ethical concerns, the “Network 
of Concerned Anthropologists” (NCA) was founded in the United States. 
The network has tasked itself with informing ethnologists about the HTS in 
the areas of operations of Iraq and Afghanistan occupied by US forces and 
establishing a counterweight to the new policy of the Pentagon.50 As far as 
dealing with local cultures in Afghanistan is concerned, the Bundeswehr is 
currently opting for the ‘middle ground’ between an essentialist pocket card 
on culture and the elaborate “Human Terrain Teams,” as the following  section 
will show.

4. Local Problems: “You’ve got the clock, we’ve got the time”

“You have to know the local area well to be able to help.” This was the slogan 
of a Caritas International advertisement poster displayed in German train 
stations and other locations in the winter of 2008/2009, showing a large-
sized bird’s-eye view of a labyrinth of clay roofs reminiscent of the city of 
Sana’a in Yemen. As directives and training phases at the individual military 
colleges prove, the focus is shifting more and more to knowing the local 
area well – not only in geographical but also in cultural terms.51 In the fi eld, 
Bundeswehr soldiers, too, continue to be faced with the question of how 
to apply what they have learned in theory and toward culturally signifi cant 
interactions with the civilian population. Dealing with the unfamiliar remains 
a challenge – all the more so if it is not clear who is friend and who is foe and 

47  Cf. Tomforde 2008b.
48  Cf. Hajjar 2006; Varhola, Varhola 2006.
49  See González 2008, Rohde 2007.
50  See Gusterson 2008, <http://www.concerned.anthropologists.googlepages.com/home>.
51  See, for instance, DCDC 2009; Jager 2007; BCG 2007; Kammhuber 2007.



138 MAREN TOMFORDE

what the threat level is.52 Soldiers often do not have the time for three cups 
of tea during their mission. They come into a village, speak with the locals 
and at the same time must ensure the safety of their comrades (drivers etc.). 
In addition, deployed soldiers must continue to maintain a culturally open 
outlook despite being faced with economic and technological development 
differences, the low value of human life and the partially criminal and corrupt 
structures of a  society deeply affected by decades of war. What makes things 
even more  diffi cult are unfamiliar conversation patterns (indirect, paraphras-
ing, informal), which Germans with their direct, straightforward, but at the 
same time formal communication forms often fi nd diffi cult to comprehend 
when in contact with the local population. The following section will analyze 
which intercultural challenges Bundeswehr soldiers are faced with during 
their deployment to Afghanistan and which strategies they develop to cope 
with them.

4.1. The Continuum: Between Rejection and Absolute Adaptation

There are many ways that a person may deal with a culture in a country of 
deployment. These may range from extreme rejection and stereotyping of 
Afghan culture to extraordinary adaptation and renunciation of one’s own 
cultural identity and ways of life. Of the multinationally oriented peace 
 missions, Bundeswehr soldiers are the ones considered the most capable 
of winning the ‘minds and hearts’ of the local people.53 Nevertheless, some 
of them do not understand why intercultural competence is necessary at all 
and, why they are expected to make ‘advance concessions’ to the Afghan 
population. According to their understanding, they are sacrifi cing their (life) 
time and energy to a country characterized by war, corruption and medieval 
 traditions. They do not understand why, in addition to the assistance they 
 provide, they should show cultural sensitivity if the opposite side tends to 
ignore them and their values. For other soldiers, intercultural competence 
means, as an interviewed major underscored, “signalizing to the counterpart 
that you respect him, even if this is not the case.” To other soldiers, intercul-
tural competence means the ability to integrate as much as possible into a 
new environment for the sake of one’s own safety. Some military personnel 
even undergo a process of adaptation: these men grow full beards and learn 
Pashtu or Dari. They prefer spending time sitting in a hut or on the desert 

52  Cf. Tomforde 2008b, p. 146.
53  Cf. Zürcher, Koehler 2007.
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sand palavering with Afghan dignitaries to being far away from ‘operation 
reality,’ at a desk for instance, in an air-conditioned HQ building in the camp 
in Mazar-e-Sharif. They adapt so well to the Afghan way of life that more 
often than not they initially fi nd it diffi cult to return to ‘organized life’ at 
home in Germany and may even experience a ‘returnee’s cultural shock.’

The fact that Bundeswehr soldiers are held in high regard among the local 
population despite the wide range of attitudes adopted towards intercultural 
competence (IC) is due not only to the relevant pre-mission training, which 
defi nitely could be optimized and extended in many respects.54 There are at 
least three other factors that account for this. First of all, the soldiers’ ‘sensi-
tive’ behavior can be explained by their fear “of doing something wrong in 
the fi eld and, consequently, facing problems in Germany,” as one colonel 
underscored in an interview. Secondly, the burden of ‘historical guilt,’ which 
still continues to shape the action of many soldiers abroad, contributes to 
making them want to appear, as “helpers”55 rather than as an occupying force. 
Thirdly, maintaining helpful, constructive contact with the local population 
enables soldiers to make sense of their mission in the fi eld despite the dete-
riorating security situation in Afghanistan.56

Thus, it can be noted that military personnel are worried about missteps 
that might have legal consequences. The following aspects also determined 
their behavior: (unconscious) ‘historical guilt,’ the search for a sense of mean-
ing in the mission, and a political-military approach that puts the emphasis 
on stabilization and reconstruction. Together with IC training, this combina-
tion of individual factors contributes to the culturally sensitive behavior of 
many soldiers.57 To some extent, however, the Bundeswehr soldiers display a 
‘hypersensitivity vis-à-vis the unfamiliar’ that may also be detrimental to the 
development of a good intercultural understanding. An example of this is the 
fact that the place of worship built in Camp Feyzabad was not initially called 

54  Basic Training (BT), as well as Conflict Prevention and Crisis Management Training 
(CPCM training) comprise the core of IC teaching, and in some cases does not go beyond a 
two-hour presentation which often runs late in the evening. Cf. BGS 2007.
55  Tomforde 2005, pp. 580.
56  The aspect of assistance was already at the forefront during the Bundeswehr mission in 
Somalia. This was the first deployment of German soldiers outside Germany since 1945, 
and was characterized by mishaps and failures in both the military and political spheres. 
In order to still give the mission a purpose, the Bundeswehr soldiers acted as development 
aid  workers and helped to build streets, bridges and schools and thus stepped into a role 
that has been quite acceptable to the German population. Cf. Kühne 2007 and the papers of 
Mohrmann and Biehl, Keller in this volume.
57  Cf. Tomforde 2008b, pp. 145.
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a church, but a “House of Silence.” The Bundeswehr personnel in charge 
of naming the house worried that building a church in a predonminantly 
Islamic environment might entail problems. However, it is the very fact of 
not  having a faith that is met with incomprehension among Muslims, and not 
an openly, and clearly declared belief in a different religion. In the meantime, 
the “House of Silence” is now called a “church” and has been dedicated to 
the Patron-Saint Michael (conqueror of the devil and evil).58

It is evident that the Bundeswehr and its soldiers in the fi eld not only 
need intensive intercultural counselling but that the mission also raises many 
fundamental questions that a soldier may ask himself, such as: how open 
do I have to be towards the unfamiliar? Do I really need to initiate contact 
with the Afghanis and develop intercultural competence, even though I am 
 constantly shot at and cheated by local residents? How can I be involved with 
a foreign culture, if I have taken the oath as a Bundeswehr soldier to ‘defend 
the law and the freedom of the German people’? What are we doing in such 
a culturally unfamiliar and complex country as Afghanistan, and what can we 
actually achieve there? Do we as Christians actually have a real chance to 
enter into a genuine dialogue with Muslims? These questions and many more 
are brought up time and time again by the interviewed soldiers.

What Bundeswehr soldiers also consider problematic is the fact that they 
are expected to further improve their intercultural competence, yet are unable 
to fully apply it in the same way as members of relief organizations, who are 
in constant contact with the local population. On patrols through vast areas, 
soldiers often lack the opportunity and time to establish trust and confi dence 
and to identify the ‘right’ people and cultivate contact persons. To some 
extent, establishing trust and confi dence even proves to be diffi cult when it 
comes to the selection of local residents employed in the camp as local wage 
rate employees or as linguists. It cannot always be clearly determined whether 
in an emergency an individual may be obliged for moral-social reasons to act 
against his/her employer, the ‘Bundeswehr’, in the interests of a network 
of relatives. It goes without saying that it contributes to a soldier’s despair 
and demotivation if (once again) a local worker has to be dismissed because 
things have been stolen from the camp, a booby trap has been detonated, or 
sensitive information has been smuggled out. It is hard for the Bundeswehr 
personnel to come to terms with the fact that they are exploited and deceived 
in this way when the local wage rate employees are paid good wages, the 

58  Cf. Boczek 2008, p. 18.
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employees receive assistance in many – including immaterial – respects,59 
and the Bundesweher seeks to make a contribution toward building up the 
country by their presence, even though this obviously is not appreciated by 
all local residents.

4.2. The Dilemma of Intercultural Competence

German soldiers take an oath “to defend the law and the freedom of the 
 German people,”60 and, as they understand it (and if politically desired), are 
compelled to do so in the Hindukush, or in Mali, too, if need be. This basic 
assumption initially makes it diffi cult for some soldiers to deal with the cul-
ture of the country they are deployed to. According to their reasoning, they do 
not go to Afghanistan to understand the local culture and to facilitate progress 
that is tailored to that culture, but rather they go to Afghanistan because they 
want to transport the Western-style democracy model and human rights to 
the country in order to enhance Germany’s own security. At the same time, 
international operations are a symbol of a type of political space and social 
responsibility.61 According to this ideological concept, local cultures play a 
subordinate role. Nevertheless, the hearts and minds of the people in the area 
must be won at least in order to ensure that good contact with the popula-
tion is established and the security of the troops is ensured to the greatest 
extent possible through broad-based support. Accordingly, many soldiers face 
an intercultural dilemma: at the level of the highest military command, and 
at the political level, intercultural considerations are only taken into con-
sideration when a fatal mishap has occurred (see below). And yet soldiers are 
expected to have a suffi cient level of intercultural competence when dealing 
with the local population in order to avoid putting themselves or innocent 
people at risk. Any adaptation beyond that scope and any integration into 
Afghan culture, as can be observed among many representatives of civilian 
organizations in Afghanistan, is neither politically-militarily desirable nor 
possible. Marianne Heiberg writes on this dilemma: “Stated in a nutshell: 
a relationship to local civilians built on communication and confi dence is a 

59  See, for instance, the “Lachen helfen e.V.,” association which emerged out of a private 
initiative, in which German soldiers and policemen independently organize humanitarian aid 
for children in war and crisis zones (http://www.lachen-helfen.de). 
60  Article 7 of the Legal Status of Military Personnel Act reads: “I swear to loyally serve the 
Federal Republic of Germany and to bravely defend the law and the freedom of the German 
people.”
61  Rubinstein 2008, p. 72.
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necessary factor for success; a relationship characterized by mounting hostil-
ity, suspicion and lack of communication is a suffi cient cause for failure.”62

Even though they or their leaders do not actually like it, soldiers must have 
a certain basic knowledge of intercultural competence and an understanding 
of the culture of the country they are deployed to, otherwise they run the risk 
of ignoring cultural particularities, which as a result can seriously  jeopardize 
their security. Basic cultural knowledge also prevents the emergence of 
 prejudices and stereotypes: “From an ethnological perspective, an understand-
ing of the signifi cance of symbolic capital in Afghan  society is more helpful 
in an everyday context than an interpretation of cultural symbols, for instance 
physiognomy or clothes, which results in misleading attributions.”63

Moreover, it is necessary to know that in Afghanistan it takes a good deal 
of time and at least three cups of tea to establish trust and confi dence. With 
our Western monochronous concept of time we hit a brick wall in societies 
such as Afghanistan’s whenever we try to arrange appointments quickly and 
expect ‘absolute punctuality.’ In polychronous societies, time does not pro-
ceed in a linear fashion, but instead curves and arcs.64 Planning remains fl exi-
ble and is adjusted to the needs and circumstances of the moment;  distractions 
and ‘delays’ are possible and are not perceived as disturbances, because there 
is an ‘endless’ amount of time available. Soldiers who are not familiar with 
this polychronous concept of time but consider time a valuable commod-
ity, and who want to avoid any disturbances in (long-term) scheduling at all 
costs and are governed by their appointment book, may be frustrated and lack 
understanding when dealing with polychronous societies such as the Afghani-
stan’s. Cultural ignorance may have a deleterious effect on the motivation and 
the basic attitude of the deployed soldiers. Robert Rubinstein remarked on this 
phenomenon in other confl ict contexts: “In the Gaza and Wanwaylen inci-
dents, peacekeepers’ efforts were frustrated because they did not understand 
the local cultures and thus could not interpret correctly or respond properly 
to the actions of the people they were sent to assist. Without knowing local 
cultural patterns of behaviour and interpretation, peacekeepers too easily react 
in inappropriate ways, even when they mean well. These examples […] are 
but two of literally thousands of examples of  intercultural misunderstandings 
that lead to confl ict between peacekeepers and local populations.”65

62  Heiberg 1990, p. 148.
63  Lanik (in print), p. 137.
64  See Levine 1999.
65  Rubinstein 2008, p. 36.
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The US forces had a similar experience when they took Baghdad in April 
2003 and tore Saddam Hussein’s statue from its socle in a ‘spontaneous’ 
action. In the course of this act, an offi cer covered the head of the statue with 
the fl ag of the United States – an act that later was considered to be one of 
the reasons why the Americans came to be perceived as an occupying army 
marching triumphantly in, and they were referred to as ‘Yankee Murderers’ 
by large groups of the population.66

So far the Bundeswehr in Afghanistan has not committed such grave 
intercultural missteps. The pictures of German soldiers posing with skulls, 
which went through the press in November 2006, did not cause any reac-
tions in Afghanistan, since the bones were obviously Russian. One does not 
dare to imagine what would have happened if these skulls had actually been 
those of deceased Afghanis. When in November 2008 a German soldier shot 
and killed a woman and her two children at a checkpoint, the Bundeswehr 
was able to avert severe consequences by paying reparations in the amount 
of 20,000 US dollars to the bereaved family. This was done to prevent the 
recourse to blood vengeance. However, the Bundeswehr failed to offer an 
apology to the relatives and so the incident nevertheless resulted in nega-
tive perception of the Bundeswehr among the population. In the fi eld, the 
Bundeswehr commanders are advised by Cultural Advisers (CULADs) and 
instructed on cultural particularities, which is precisely the kind of support 
many deployed soldiers interacting with the local population every day would 
also fi nd benefi cial. For this reason, the local linguists, who accompany the 
military personnel outside the camp, are also often used in an informal way 
as cultural mediators. Even if many soldiers are not fully convinced that 
intercultural competence is now a “key qualifi cation”67 for operational sol-
diers, many of them have now realized that culturally insensitive behavior 
may have serious consequences both in Afghanistan and in Germany. The 
question arises as to whether ‘respect’ can be ‘simulated,’ as the aforemen-
tioned major suggested, or whether a real change of strategy at all levels is 
actually required – a change of strategy that already takes Afghani struc-
tures and cultural particularities into account at the politico-strategic level 
and really integrates the local population as equal ‘neighbors’ into planning 
and  implementing the reconstruction and  stabilization efforts. Such a change 
of paradigm would also terminate the ‘intercultural hybrid situation’ of the 
soldiers in the fi eld. It would replace the signals from the political-strategic 

66  Cf. Sengupta 2003.
67  Cf. Haußer 2006, p. 441, Berns, Wöhrle-Chon (2004), p. 323, Bil 2003, p. 58.
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side to the effect that they only need IC only for their own safety with the 
messages that only serious respect and taking local cultural circumstance 
into account can ensure the sustainability of the stabilization measures. It is 
 necessary to incorporate culture as a dynamic signifi cance/orientation system 
into the planning and implementation of future operations and to achieve 
continuity between the politico-strategic level and the microlevel of the indi-
vidual deployed soldier: “This means that in thinking about peacekeeping, 
culture is not a peripheral subject; it should be a core policy consideration.”68 
The future will show whether the politicians, the military leadership and 
deployed soldiers are really prepared for this change of paradigm and the 
‘three cups of tea.’
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HOW STABLE IS THE CALIPHATE 
OF THE ISLAMIC STATE?

Hans Krech

1. Background: Proclamation of the Caliphate by the Islamic State

1.1. The Suspension of IS Membership from Al Qaeda Following 
Disputes about When to Proclaim the Islamic Emirate

In 2013, the Al Qaeda brigades in Syria succeeded in making extensive 
 territorial gains and attained the preeminent position among the rebel groups.1 
The moderate Free Syrian Army fell apart. This provided the opportunity for 
Al Qaeda to found an Islamic state. As early as the early summer of 2013 the 
Free Syrian Army was already reporting that Al Qaeda was seeking to found 
a state of its own in the north of Syria which would also control the border 
crossing points to Turkey.2 

However, a fi erce controversy arose within Al Qaeda about the timing 
of when to proclaim the Al Qaeda state in the north of Syria. Abu-Bakr 
 al-Baghdadi, the emir of the “Islamic State of Iraq and the Levant ISIL”, 
wanted to proclaim the “Islamic State of Iraq and Damascus” as early as 
late July 2013. However, Ayman as-Zawahiri, the leader of Al Qaeda, and 
 Al-Fateh Abu Muhammad al-Julani, the emir of the Al Nusra Front, felt 
that this was too early.3 This controversy was one of the primary causes 
of the struggle for power between ISIL4 and Al Qaeda’s Strategic Level of 

1  For an overall review of Al Qaeda in the autumn of 2013 with an overview of its global 
structure, see Krech, Hans 2014a. Al-Qaida im Herbst 2013 – Der Versuch einer Bestand-
saufnahme. – Reader Sicherheitspolitik 1/2014. Online: <http://www.bmvg.de/portal/a/
bmvg/!ut/p/c4/bU0xDoJAEHwRu3ed2Ekw0dZGsTEHr>, (9 January 2014).
2  See Free Army Official: Al-Qa’idah planning to establish a state in north. – Asharq 
al-Awsat, 16 July 2013; Ballout, Mohammad ad 2013. Kilo to Al-Riyadh & Bandar to 
Europe: confronting Al-Qa’idah in North Syria. – As-Safir (Lebanon), 18 July 2013.
3  See State and An-Nusra: agreement on strategy and disagreement over priorities. – 
Asharq al-Awsat, 1 August 2013.
4  As to the history of ISIL (Al-Qaeda in Iraq), see Krech, Hans 2014b. Has Al Qaeda in 
Iraq been destroyed? Reasons for the power struggles in Iraq after the withdrawal of US 
forces. – Saumets, Andres; Mölder, Holger; Värk, René (eds.). Operation “Iraqi Freedom” 
ten years later, ENDC Proceedings, 18/2014, pp. 25–39.

ENDC Proceedings, Volume 19, 2014, pp. 148–163 www.ksk.edu.ee/toimetised/
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 Command, which initially resulted in the suspension of ISIL’s membership 
in Al Qaeda on February 3rd, 2014.5 It was the intention of ISIL to establish 
an emirate that would extend through the Euphrates valley from Aleppo to 
Baghdad.6 

In the subsequent months, fi erce engagements occurred between the Al 
Nusra Front and ISIL in Syria, with the Al Nusra Front and its many allies (in 
particular Ahrar ash-Sham and the Islamic Front) initially prevailing. Subse-
quently, however, ISIL managed to consolidate, and then proceeded to launch 
a counter-attack. The fi ght to gain control of the oil fi elds and refi neries in 
Deir Az Zor province were especially intense and saw the two adversaries 
engaging each other for weeks on end.7 

On April 9th, 2014 a split from Al Qaeda in Khorasan occurred. Nine emirs 
from Afghanistan, Turkmenistan, Iran and Sudan renounced their allegiance 
to Ayman as-Zawahiri and pledged their allegiance to Abu-Bakr al-Baghdadi, 
the emir of ISIL. They acknowledged Abu-Bakr al-Baghdadi as Emir of the 
Faithful, i.e. as leader of Al Qaeda. In a statement, they accused Zawahiri of 
abandoning Osama bin Laden’s tenets.8 The defection of these nine emirs, i.e. 
nine high-ranking commanders, from Al Qaeda to ISIL, was presumably, the 
most decisive factor in ISIL’s decision to proclaim the Caliphate on June 29th, 
2014 rather than establish an Islamic emirate. Abu-Bakr al-Baghdadi was 
hoping that the global terror organization Al Qaeda with its 40,000  fi ghters 
would put itself under his command.

1.2. Despite the Proclamation of the Caliphate, 
IS Continues to Be a Maverick in the Jihadist Global Movement

In the beginning of July 2014, the balance of power in Syria tipped in the 
favor of ISIL, whose forces managed to take the Iraqi city of Mossul on June 
10th, 2014, and then Takrit, by storm shortly thereafter. ISIL captured the 
weapons and equipment of two Iraqi divisions and in Mossul expropriated 
some 300 million Euros in cash.9 They were also able to capture Humvees, 

5  See Al Jazeera TV, 3 February 2014.
6  See Bodansky, Yossef 2014. The Khorasan Pledge. – Defense & Foreign Affairs  Strategic 
Policy, 4/2014, p. 8.
7  See Deir al-Zor: ISIL is nearing the oil fields. –As-Safir (Lebanon), 16.4.2014; Oil 
and Gas: A Struggle Between “Warlords” and Jihadists. – Al-Hayat, 28 April 2014.
8  See Bodansky 2014, p. 9; The “Khorasan Pledge” and Sunni Jihadist Rivalry. – 
Defense & Foreign Affairs Strategic Policy, 5–6/2014, p. 20. 
9  See ARD-Brennpunkt, 12 June 2014; Al Jazeera TV, 12 June 2014.
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M1A1 Abrams main battle tanks10, armored personnel carriers and artillery. 
This provided ISIL with superior offensive fi repower which it subsequently 
also used in Syria against the Al Nusra Front.

 The proclamation of the Caliphate occurred on June 29th, 2014, and was 
followed by the redesignation of ISIL into Islamic State IS.11 This procla-
mation of the Caliphate elevated the struggle for power between IS and Al 
Qaeda to a new level. Obviously IS hoped that the remaining 13 Al Qaeda 
regional organizations would join it. But as of 2014 this hope has not yet been 
fulfi lled. The followers of Al Qaeda refer mockingly to the IS Caliphate as 
the “Twitter caliphate” since it mainly spreads its propaganda via Twitter. Al 
Qaeda’s Strategic Level of Command has referred to IS as a maverick within 
the jihadist global movement. And while thousands of jihadists from all over 
the world have joined IS, at present no Islamist terror group of importance 
has done so. They have by and large stayed loyal to Al Qaeda.12 

Figure 1. Accession to or Support of the IS Caliphate after Its Proclamation on June 29th 
2014 (As of October 2014).13,

Date Group Accession Support Status

 June 30th, 2014 
via youtube

Mujahidin Indonesia 
Timur MIT

Oath of 
allegiance

Not a member of Al 
Qaeda

Late June 2014 Free Sunnis of 
Baalbek/Lebanon

Oath of 
allegiance

Not a member of Al 
Qaeda

 June 30th, 2014 A Group of AQIM13 
members led by 
Sheikh Abou 
Abdallah Othman al-
Asemi, the chairman 
of the Sharia Com-
mittee

Oath of 
allegiance

14 July 2014 Emir 
Drudkal of AQIM 
pledges allegiance 
to Ayman as-
Zawahiri, and calls 
for reconciliation 
between IS and Al 
Qaeda

10  The Iraqi Army had 140 M1A1 Abrams MBTs, the composite armor of which, unlike the 
Abrams MBTs of the US armed forces, does not include a depleted uranium layer. Between 
January 1st, 2014 and June 18th 2014, five Abrams MBTs were destroyed and 28 Abrams 
MBTs were damaged in the course of the battles against IS. Many M1A1 Abrams MBTs 
were captured by IS. See Binnie, Jeremy 2014. Iraqi Abrams MBT, helo losses revealed. – 
Jane’s Defence Weekly, 25 June 2014, p. 19.
11  See ISIL and the Islamic Caliphate. – Al-Quds al-Arabi, 1 July 2014.
12  See Khalil, Ezzeldeen 2014. Caliphate question: Islamic State’s impact on the jihadist 
community. – Jane’s Intelligence Review, 8/2014, p. 15–16.
13 AQIM = Al Qaeda of the Islamic Maghreb.
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Date Group Accession Support Status

On June 30th, 
2014 via Twitter

Ansar al-Sharia 
(Tunisia)

Acclaims 
the estab-
lishment of 
the Calip-
hate

Member of AQIM

 June 30th 2014 Ansar al-Sharia 
(Yemen)

Acclaims 
the estab-
lishment 
of the Cali-
phate

Member of AQAP14

July 6th, 2014 
via youtube

Ansar al-Islam/Iraq Oath of 
allegiance

Subsequently de-
nied via offi  cial Twit-
ter account, not a 
member of Al Qaeda

July 30th, 2014 
via Twitter

A TTP15 group led by 
Sheikh Abu Yazid Abd 
al-Qahir Khorasani

Oath of 
allegiance

Not applicable to 
entire TTP

 July 23rd, 2014 Salafi st group from 
Jordan led by Sheikh 
Abu Muhammad 
at-Tahhawi

Oath of 
allegiance

Not a member of Al 
Qaeda

On August 6th, 
2014 in video 
message

Ansar Dine Acclaims 
the estab-
lishment 
of the 
Caliphate

Member of AQIM

 September 
14th, 2014

Jund al-Khilafa Oath of 
allegiance

Split from AQIM

 October 5th, 
2014

TTP Declares 
its support 
for IS

Closely allied with Al 
Qaeda in Khorasan

14, 15

1.3. The IS Caliphate: Salafist Facade – 
but Arab-Socialist Baath in Actuality

In early September 2014, IS in Iraq had conquered 37 cities and was more 
powerful than it had ever been at any point in its history.16 According to CIA 
estimates, as of September 2014, IS, with its total strength of approx. 20,000–
31,500 fi ghters, almost matched its personnel strength of 2006. This included 

14 AQAP = Al Qaeda in the Arab Peninsula.
15 TTP = Pakistani Taliban/Tehrek-e Taliban Pakistan.
16  See Hezbollah officers training Iraqi volunteers. – Al-Rai al-Aam (Kuwait), 4 Septem-
ber 2014.
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about 13,500 foreigners (non-Syrians and non-Iraqis): 5,000 North Africans, 
4,000 fi ghters from the Middle East (predominantly from Saudi Arabia, 
 Jordan, Lebanon), 3,000 Europeans and 1,500 fi ghters from the  territories of 
the former Soviet Union.17 About 6,000 IS fi ghters had undergone the kind 
of excellent military training that is typical of Al Qaeda.18 

Additionally, almost all the Sunni Arab underground groups in Iraq had 
joined IS more or less voluntarily. 

In this context, the strategic alliance between IS and the Nakshbandi, 
the militia of the prohibited Baath, is of extreme signifi cance. In terms 
of its  propaganda, IS appears as a Salafi st terror group. But it is not the 
Salafi sts who exercise military command within IS; it is rather the generals of 
Saddam’s former regime. The facade of IS is Salafi st, but it is Arab-Socialist 
Baath in actuality. The majority of the Iraqi fi ghters are former Baath offi -
cials, secret service offi cers, offi cers, and fi ghters of the Al-Bu Nasir tribe 
(Saddam Hussein’s tribe) from the Takrit region. 

The Salafi st facade attracts jihadists from all over the world, and thereby 
offers the strategic alliance of the Nakshbandi and IS, which has existed for 
many years, what may be the last opportunity to seize power in the Sunni 
Arab provinces of Iraq. The operational priority of IS is within Iraq and not 
in Syria. 

Figure 2. Oath of allegiance of Sunni Arab Terror Groups to IS in Iraq in mid-July 2014

Group Oath of Allegiance

Jaysh al-Muhammad Yes

Nakshbandi Yes

Islamic Army of Iraq Yes

Islamic Movement of the Iraqi Mudjaheddin (Mudjaheddin Army) Yes

1920 Revolution Brigade Yes

Hamas (Iraq) Yes

Jameh Group Yes

Ansar al-Sunna No

Source: Nehme, Wa’el 2014. ISIL worried about its Sunni competitors. – Al-Mada (Iraq), 24 July 2014.

17  See Deutschlandfunk, 12 September 2014; Al Jazeera TV, 12 September 2014.
18  See Gebauer, Matthias; Repinski, Gordon 2014. Koalition der Willigen. – Der Spiegel, 
37/2014, p. 33.
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2. What Factors Have a Promotive effect on the Caliphate?

• The strategy of IS, in an alliance with the Nakshbandi of the Baath, is 
based on the Balad plan of 2008,19 and is designed to provoke a reli-
giously and ethnically motivated civil war in Iraq by means of attacks 
against the Shiites and Kurds as well as the national minorities such as 
Christians and Yezidis, which would result in the successful foundation 
of a separate state that would unite the three Sunni Arab provinces of 
Iraq. This includes the annexation of the oil wells in the Mossul area, the 
refineries in Beiji20 and of hydropower plants near Mossul; all of these 
would enable the state to survive economically. By employing savage 
tactics towards the non-Sunni Arab population, fear and terror are delib-
erately spread to achieve “ethnic-religious cleansing” in the three Sunni 
Arab provinces of Iraq. From a strategic perspective, the successes of IS 
in Syria are of greatly subordinate importance.

• Presumably, this is the last major struggle of the Baath for power in an 
area of Iraq. Thus, many followers of Saddam and the Al-Bu Nasir tribe 
(Saddam Hussein’s tribe) will switch sides in favor of IS. Some groups of 
the Sunni Arab tribes also support IS.

• The operational level of command of IS is very difficult to detect by 
electronic means. Since 1998, in Iraq, the entire system of communica-
tion at the strategic and operational levels of command has employed a 
system of 1,000 messengers in order to circumvent the surveillance by 
the NSA. The messengers all come from Saddam’s tribe and belonged to 
the Amn Al-Khass (Special Security Organization – SSO) secret  service. 
Presumably these messengers are transmitting orders within IS at the 
 present time.

• IS has an extensive arsenal of captured weapons from the stockpiles of 
the Iraqi and Syrian armies. Its military combat effectiveness provides 
for the capability of conducting conventional operations with main battle 
tanks, armed personnel carriers and artillery. Some helicopters have been 
captured, too. The stocks of ammunition are enormous. 

• In Mossul IS seized about 300 million Euros. Additional financing 
 methods are: oil exports, gasoline sales, renting houses and apartments, 
charging levies and collecting taxes, demanding ransoms for hostages, 
and the slave trade for girls.

19  See Media source: documents reveal Al-Qa’idah plan to divide Iraq. – Aswat al-Iraq 
news agency, 17 April 2008.
20  The refinery in Beiji produces 300,000 b/d of fuel. See France24, 19 June 2014; 
Deutschlandfunk, 19 June 2014.
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• Other promotive factors of the IS Caliphate are: the lack of combat power 
of the Iraqi Army; the simmering conflict between the Peshmerga and 
the government in Baghdad (The Kurd provinces plan to secede from 
Iraq and to found a Kurd state in North Iraq); the intra-Shiite struggle for 
power that began in October 2014 between Nouri al-Maliki and Haidar 
 al-Abadi21; the extent of corruption in the Iraqi Army, the infiltration 
of the government’s security forces by IS agents and suicide attackers 
(insider attacks).

• The high potential of attacks in Baghdad where many IS cells exist in 
the Sunni neighborhoods. IS can create fear and mutual distrust between 
 ethnicities in Baghad with simultaneous multiple attacks at almost any 
time. 

• The potential number of scientists available to produce weapons of 
mass destruction. For example, an IS research cell that had begun the 
 production of sarin and mustard gas was discovered on June 1st, 2013 in 
Baghdad. The intention was to use model aircrafts to spray the poison gas 
in the EU and in the US.22 

• IS will try to recruit and train fighters with EU or US passports in order 
to carry out attacks in their home countries. 

• The decapitations of hostages from NATO nations are designed to deter 
these nations from military action against the Caliphate. In October 2014, 
about 15 hostages from NATO nations were presumably still at the mercy 
of IS. 

3. Which Factors have a Destabilizing Effect on the Caliphate?

• The borders of the IS Caliphate are overstretched and too long to be 
 successfully defended.

• The coalition of adversaries of the IS Caliphate is too big; it is comprised 
of local adversaries (the Iraqi government, Iraqi Peshmerga, Al Qaeda 
organizations, and other rebel organizations in Syria, as well as Assad’s 
regime), regional adversaries (Saudi Arabia, Iran, Jordan, the UAE, 
Turkey and others) and international opponents (USA, the Coalition of 
the Willing comprising 40 nations, and the UN). 

21  See Al-Maliki and his supporters planning revolution the Houthi way. – Al-
Mustaqbal (Lebanon), 28 September 2014.
22  See Al-Qaida-Zelle plante die Herstellung von Giftgas. – Welt am Sonntag, 2 June 
2013; Al Jazeera TV, 1 June 2013.
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• Its air defense is barely operational, i.e. its operations are always being 
threatened by air attacks from bombers, cruise missiles, combat helicop-
ters and drones.

• The financial resources of the Caliphate are insufficient to sustain it. IS 
has to finance all salaries and all public services. The more the Caliphate 
expands, the more the costs grow. If the salaries cannot be paid any more, 
the population will turn away from IS.

• After the bombing of the twelve refineries under IS control in the Deir Az 
Zor province on September 24th and 25th, 2014, the increasing fuel short-
age will limit the IS units’ mobility.23 An Abrams MBT, for instance, must 
be refueled every 30 miles.

• The jihadists who arrive from all over the world and many of the tribal 
fighters are mere cannon fodder. Their military training is poor. Al Qaeda 
offers eight training modules. Only about 6,000 IS fighters have com-
pleted these modules and are able to fight efficiently against the Iraqi 
Army. Moreover, the morale of the jihadists and tribal fighters is at a 
lower level than that of the seasoned IS fighters.

• Conflicts within the mostly Sunni Arab tribes are impending. It is uncer-
tain whether they will stay loyal to IS if fortunes change on the battlefield 
and financial subsidies begin to dry up.

• As a result of the isolation of the IS Caliphate by the Al Qaeda leadership, 
IS does not receive any funds, logistics and well-trained fighters from the 
13 Al Qaeda regional organizations, either. This embargo imposed by Al 
Qaeda affects IS quite severely.

4. Experience: Previous Experiences of the 
Founding of States by Al Qaeda

4.1. Al Qaeda’s Three Types of States

Al Qaeda envisions three types of states: The Islamic Emirate, the Islamic 
State and the Caliphate. 

According to the 7 Stages Strategy Plan, the proclamation of the Caliphate 
is planned to be implemented in 2016 at Stage 6. The Strategy Plan presum-
ably dates from 1998. In 2009, an original copy of the 7 Stages Strategy Plan 
was captured by the Saudi Arabian domestic secret service.24 

23  See BBC World News, 25 September 2014; Al Jazeera TV, 25 September 2014.
24  See Al-Qaeda State in 2016: The stages include provoking the US. – Al-Watan (Saudi-
Arabia), 6 October 2009.
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After Osama bin Laden was killed in Abbottabad on 2 May 2011, 
 Al-Qaeda’s new Strategic Level of Command proceeded to expedite the pro-
cess of state-building. All 14 regional organizations were requested to do 
more to establish emirates that should then be defended. The emirates would 
then develop into Islamic states. It is on this basis that the Caliphate was to 
be founded in 2016. 

The aim is to use the establishment of Islamic emirates as a means of 
drawing the US and its allies into a variety of confl icts with the Islamic world. 
As is well known, Al Qaeda considers itself to be involved in an unlimited 
world war to gain control over all Muslims and to reestablish the Caliphate 
within the borders that existed the early Middle Ages. In this war of attrition, 
the US and its allies are to be weakened enough in economic and military 
terms to force them withdraw completely from the entire Near and Middle 
East region. Only when the US is no longer capable of defending its allies in 
the Near and Middle East, will Al Qaeda be able to topple the regimes there 
and then permanently assume power. 

This means that Al Qaeda is quite deliberately creating targets for the US 
military and seeking their intervention by establishing Islamic emirates in 
order to then involve the US in a long war of attrition. This strategy is very 
effective. Therefore, the US and NATO should avoid a military intervention 
with ground forces, if possible.25

Islamic
Emirate

Islamic
State

Caliphate

Figure 3. Al Qaeda’s Three Types of States

25  See Riedel, Bruce 2008. The search for Al Qaeda: Its Leadership, Ideology, and Future. 
Washington, D.C.: Brookings Institution Press, p. 7/8.
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4.2. Lessons From The Founding 
of Al Qaeda’s Most Important States

So far Al Qaeda has founded four states: three Islamic emirates were founded 
in the countries of Somalia, Mali and Yemen, and Boko Haram proclaimed 
an Islamic caliphate in the federal state of Borno in the north of Nigeria. In 
addition there are many smaller emirates that are often comprised of only 
a city or village and its surroundings, for instance in Syria or in Libya. The 
process used to establish the four most signifi cant states can be applied to the 
Caliphate of IS; therefore, they are of particular interest. 

Figure 4. States Founded by Al Qaeda’s Regional Organizations

Organiza-
tion

Date of 
Proclama-
tion/ Type 
of State

Territory Miscalculation Outlook in November 
2014

Al-
Shabab

Proclama-
tion of an 
emirate in 
Septem-
ber 2008

South of 
Somalia 
and ap-
prox. 75% 
of the 
capital 
Moga-
dishu

• Prohibition of relief 
efforts of interna-
tional relief organiza-
tions during the fam-
ine in 2011resulting in 
the death of 200,000 
people

• Granting the right to 
rape any woman in 
the area of operations 
for all fighters as part 
of their pay 

• Poor medical care 
for Al-Shabab fight-
ers which resulted 
in struggles for 
power among the 
commanders

• Night of the 5th of August 
2011 withdrawal from 
Mogadishu.

•  February 22nd, 2012 Loss 
of Baidoa

•  August 27th, 2012 Loss 
of Merca

•  September 29th, 2012 
Loss of Kismayo

• Night of the 4th 
of October 2014 
Withdrawal from Barawe

• Trend: Disintegration of 
the emirate

AQAP/
Ansar 
al-Sharia 
(Yemen)

Proclama-
tion of an 
emirate in 
late May 
2011 

Abyan 
Province 
with pro-
vincial 
capital 
Zinjibar

• A Ban on Qat
• A Ban on female 

labor in the fields
• Insufficient funds 

for the payment of 
all expenses in the 
Abyan province

• Withdrawal from 
Zinjibar and areas 
of Abyan province 
enforced by means 
of Operation “Golden 
Swords” from May 11th, 
2012 to June 17th,

• Trend: Reestablishment 
of an emirate in the 
south of Yemen
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Organiza-
tion

Date of 
Proclama-
tion/ Type 
of State

Territory Miscalculation Outlook in November 
2014

AQIM/An-
sar Dine/
MUJAO26/
Boko 
Haram/
Ansar 
al-Sharia 
(Mali), 
Ansar 
al-Sharia 
(Libya), 
Ansar 
al-Sharia 
(Tunisia)

Proclama-
tion of the 
Sahara 
Emirate 
in July of 
2012

North of 
Mali;
with Gao, 
Kidal and 
Timbuktu, 
Al Qaeda 
for the 
fi rst time 
controls 
three big 
African 
cities

• Lack of compatibility 
between AQIM’s 
Salafism and the 
regional popula-
tion’s Sufi Islam 
(the destruction of 
three Sufi shrines in 
Timbuktu, a severe 
application of Sharia, 
a ban on music, 
the destruction of 
Timbuktu’s library)

• The loss of Gao, Kidal 
and Timbuktu and a 
partial withdrawal into 
neighboring countries 
after Operation “Serval” 
which began on January 
11th, 2013

• Return to Mali and con-
trol of extensive areas 
of the north including 
Kidal but without Gao 
and Timbuktu on May 
17th, 2014 following 
the insurgency of the 
Tuaregs

• Trend: Reestablishment 
of an emirate

Boko 
Haram/
Ansaru

Proclama-
tion of the 
Caliphate 
on 24 
August 
2014

Areas of 
the fed-
eral state 
of Borno, 
Nigeria, 
the cit-
ies of 
Bama and 
Gwoza

• Cruel massacres of 
the Christian civilian 
population

• Attacks against mod-
erate Muslims

• Attacks against 
schools

• Abduction of pupils

• Trend: Expansion of the 
Caliphate

26

4.3. The Lessons Learned Thus Far from 
Al Qaeda’s Founding of States

1. A purely Salafi st state confl icts with the Islamic population because 
Salafi sts only represent a minority among the Muslims. Therefore the new 
Al Qaeda leadership opened Al Qaeda to all Muslims after 2011, i.e. to the 
followers of Sufi  Islam (this is very important in the Sahel region and also 
in West Africa), as well as to Shiites and even to non-Muslims. They are 
allowed to fi ght for Al Qaeda in exchange for pay. Since mid-September 
2013, Al Qaeda fi ghters have been forbidden to attack Shiites, Christians and 
followers of Sufi  Islam or carry out attacks against Muslim civilians. Only 

26 MUJAO = Jama`at Tawhid wa’l-Jihad fi Garbi Afriqiya/Unification and the Jihad Group 
in West Africa.
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in NATO nations may civilians be attacked by Al Qaeda. In Islamic nations, 
Al Qaeda is only allowed to fi ght against the military, the security  apparatus 
and enemy politicians and parties. In the medium run, the aim is to win over 
the majority of the Islamic population in the area of operations.27 The Al 
Nusra Front has attempted to implement this approach in Syria. IS, how-
ever, has refused to obey Ayman as-Zawahiri’s order not to attack Christians, 
and this was also a reason for the suspension of its Al Qaeda membership. 
Opening Al Qaeda to non-Salafi sts, however, has also meant letting women 
labor in the fi elds, permitting Qat (the majority of the population of Yemen 
chews the drug from noon onward, it is also common in Somalia), allowing 
music (important in Al Qaeda’s West African areas of operations) and, fi nally, 
 tolerating the shrines of the Sufi s or the veneration of the martyrs in Shiite 
mosques. Since 2011, Al Qaeda has claimed to represent all Muslims whereas 
IS only champions the interests of the Sunni Arabs in Syria and in Iraq as 
well as Saddam’s followers.28 

2. An Islamic emirate creates immense costs due to the fact that each individ-
ual Al Qaeda regional organization must assume all the functions of a state, 
otherwise it will fail. The salaries for all government personnel must be paid, 
and all public services, from the courts to the public transportation system, 
to the schools and universities, to the police, the health system, the operation 
of bakeries, power plants, telecommunication companies and road construc-
tion must be fi nanced. AQAP in the Abyan province in Yemen was unable 
to fulfi ll these requirements in fi nancial terms. AQAP had to spend 300,000 
dollars/month for the administration of Abyan province and its defense in the 
spring of 2012.29 

3. Al Qaeda is extremely bad at organizing medical care for its own fi ghters 
and for the civilian population in the area of operations. Severely wounded Al 
Qaeda fi ghters are shot dead by their own comrades. Al Qaeda relies on medi-
cal care provided by the hospitals and physicians that are available in the area 
of operations (Al-Shabab, for instance, the Dadaab refugee camp in Kenya 

27  See Al Jazeera TV, 12 October 2013; Zu viel Gewalt. – Der Spiegel, 39/2013, S. 93.
28  For an overview of the reforms initiated by Ayman as-Zawahiri since 2011, see Krech, 
Hans 2014c. Die direkte Einflussnahme der strategischen Führungsebene von Al Qaida auf 
interne Konflikte in den Regionalorganisationen. – ÖMZ = Österreichische Militärische 
Zeitschrift ÖMZ, 4/2014, S. 438–442.
29  See Swift, Christopher 2012. Arc of Convergence: AQAP, Ansar al-Shari’a and the 
Struggle for Yemen. – CTC Sentinel, 6/2012, p. 3f.
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is operated by the UN). IS however, tried in the summer of 2014 to build 
up a medical system of its own called the “Houses of the Wounded” where 
medical care for the civilian population, and for combatants was  provided by 
physicians from Saudi Arabia.30 

4. The Al Qaeda regional organizations have always switched to guerrilla 
warfare when their state foundations have been threatened by massive 
military attacks; this has thereby prevented their destruction. Combat then 
 continues for years, allowing the Al Qaeda emirates in Mali and in Yemen to 
re-establish themselves. 

Conclusion: An Islamic emirate led by Al Qaeda has to pass the  principal 
 litmus test in the domain of civil administration. Ultimately, this is the 
 decisive front in the struggle for the population’s support. This is where 
AQIM in Mali and Al-Shabab in Somalia failed (they did, on the other hand, 
gain years of administrative experience and were able to develop a civilian 
administration structure of their own). Massacres among the civilian popu-
lation (Boko Haram), the severe enforcement and application of the Sharia 
(Al-Shabab, AQIM), the sexual abuse of girls (Al-Shabab, Boko Haram), 
the prohibition of the activities of UN relief organizations (Al-Shabab) also 
contributed to the destabilization of the Islamic emirates. 

5. The Outlook for the IS Caliphate in the Context 
of US Field Manual FM 3-24 “Counterinsurgency”

The estimated timeframe for counterinsurgency operations amounts to an 
average of fi ve to ten years. It is not possible to resolve the problem by 
military means alone. The insurgency theater must be stabilized through a 
 combination of economic, social and political measures. This way the guer-
rillas can be separated from the people. 

90 percent of the military effort involves training and equipping the armed 
forces and security forces in the theater. This also requires a timeframe of 
several years. 

30  See Al-Juhani… carries out a suicide attack – on KSA suicide bombers. – Al-Hayat, 
29 August 2014.
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The Pentagon estimated that, as of October 2014, for example, the Iraqi 
military would presumably need one year to liberate Mossul.31 The establish-
ment of a National Guard in Iraq with Sunni Arab tribal warriors will take 
time, as will the training of moderate rebels from Syria in Saudi Arabia for 
combat against IS.

The US Field Manual FM 3-24 “Counterinsurgency” has proven its effec-
tiveness. It is astonishing that there have been – and still are – discussions 
among politicians about a strategy in the struggle against IS. Both the meas-
ures and the strategy that can be used are to be found in FM 3-24. Air strikes 
and the deployment of NATO ground forces cannot solve the IS problem; 
they can only contain it on a short-term basis.32

6. Conclusion 

The Caliphate relies on a strategic alliance that has existed since at least 2006 
between IS (known at that time as ISI) and the Nakshbandi, the militia of the 
prohibited Baath. The political leader of the Nakshbandi is Izzat Ibrahim al-
Duri, Saddam Hussein’s former deputy. He is the present leader of the Iraqi 
Baath. The military leader of the Nakshbandi is Mohammad Junis al-Ahmad. 
The Nakshbandi have brought Baath followers, former offi cers and soldiers 
of Saddam’s army and Saddam’s secret services into the alliance as well as 
the Al-Bu Nasir, which was Saddam Hussein’s tribe. IS brings its powerful 
brigades from Iraq and Syria as well as the poorly trained jihadists who have 
joined it from all over the world.

The two groups are united by the common goal of establishing an Arab-
Sunni state in the three Arab-Sunni provinces of Iraq as laid down in the 
Balad plan of 2008. Baghdad could also be integrated into such a state. As 
long as the strategic alliance between IS and the Nakshbandi continues to 
exist, the Caliphate will be able to prevail for quite some time.

Therefore, from the perspective of IS, Syria is only a sideshow, albeit one 
of considerable importance for the Caliphate’s logistics and funding. 

The proclamation of the Caliphate is part of the power struggle that has 
been going on since 2004/2005 between IS (Al Qaeda in Iraq) and Al-Qaeda’s 

31  See Washington worried about incapacity of Iraqi army to benefit from raids. – 
 Al-Rai al-Aam (Kuwait), 2 October 2014.
32  See The U.S. Army & Marine Corps Counterinsurgency Field Manual 2007. U.S. 
Army Field Manual No. 3-24/ Marine Corps Warfighting Publication No. 3-33.5, Chicago/
London.
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Strategic Level of Command over who has the power of command and who 
defi nes the areas of operations. Originally IS had only planned to proclaim 
an emirate. Encouraged by the change of sides of nine emirs from Al Qaeda 
in Khorasan to IS on 9 April 2014, however, IS tried to seize command of the 
global terror organization Al Qaeda and thereby topple Ayman as-Zawahiri 
by proclaiming the Caliphate on 29 June 2014. So far IS has miserably failed 
in these aims; it has remained a maverick within the global jihadist move-
ment. No important Islamist terror group has joined IS so far. 
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THE LITHUANIAN ARMED FORCES:
YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

Jonas Andriškevičius

From archeological excavations as well as from the most ancient texts, we 
know that the Aesti (the Balts – author’s note), including the Lithuanians, 
were no strangers to armed struggle. Weapons and even war horses could be 
found in the Bronze Age burial tombs. Yet even before the authors of written 
histories reached these territories, it was covered with defense mounds. This 
proves the existence of a concentrated and organized effort to defend these 
territories which were small and fragmented, as at that time Lithuanians did 
not have a centrally-controlled state. When an enemy attacked a territory, all 
men capable of carrying weapons joined the fi ght. The smartest and the brav-
est ones naturally became recognized commanders. Defense was easier in the 
large forested areas and the prevailing marshes that sheltered those who were 
unable to fi ght”1. This was considered the beginning of Lithuanian warfare.

It is believed that the earliest mention of Lithuanian troops in written 
sources was made by Henry of Livonia in his chronicle describing the march 
of the Lithuanian Duke Žvelgaitis to the Estonian territories in 12052.

Through the centuries, the threat of enemies necessitated the mobilization 
of forces. At the time, the German Livonian Brothers of the Sword were on 
the attack from the North, the Principality of Volhynia threatened from the 
East and the Yotvingians came from the South. The Grand Duke Mindaugas 
was the fi rst to mobilize forces for defense purposes at the beginning of the 
13th century. In 1282, Lithuania was attacked from what was known as Old 
Prussians by the members of the Teutonic Order. It was the beginning of a 
period of continuous fi ghting that lasted for a century and a half. During these 
fi ghts the fi rst organized military units were formed.

The beginning of the 16th century saw the launch of military conscrip-
tion. The number of conscripts depended on the size of a domain owned by a 

1  Statkus, Vytenis. 1986. Lietuvos ginkluotosios pajėgos: 1918–1940 m. Čikaga 
[Chicago], p. 16.
2  Vitkūnas, Manvydas. 2012. Baltų karybos viduriniame geležies amžiuje (V–VIII a.) bruo-
žai. – Karo archyvas XXVII. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, p. 31.
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nobleman who provided the units with soldiers. Such armed forces were, for 
the most part, lacking in motivation, therefore, it was decided that the estab-
lishment of a professional army wherein the soldiers would receive remu-
neration would resolve this problem. In addition to the army of conscripted 
men, and the professional army, there was also a private army that was reim-
bursed by different noblemen. A Great Hetman appointed by the Grand Duke 
of Lithuania was in command of the conscript army, while the professional 
army was led by a Field Hetman.

Throughout the period of the Polish–Lithuanian Commonwealth, the two 
states had separate armies commanded by separate hetmans who were for-
bidden from commanding the army of the other state. During the partition of 
the Commonwealth, the role of the military forces became less prominent.

After the third partition of the Polish–Lithuanian Commonwealth in 1795, 
Lithuania was annexed by Russia and was renamed the North West Region. 
The army was formed by running a recruit system.

Napoleon Bonaparte’s march to Russia had a great impact upon the organ-
ization of the military structures. When in 1812, Napoleon’s army entered 
Lithuania, the Commission of the Provisional Government of Lithuania was 
obliged to organize a National Guard in towns, a Gendarmerie in districts and 
a local regular army in order to supplement the French Army. Consequently, 
there were fi ve infantry regiments, four cavalry (Uhlans) regiments and six 
infantry rifl emen battalions. There ended up being 18 to 22 in the Lithuanian 
infantry regiments, and 17 to 20 in the cavalry regiments with approximately 
20,000 soldiers in total. By the order of Napoleon, on 5 July 1812 the 3rd 
Chevau-légers Regiment of the Lithuanian noblemen was established.

During the rule of the Russian Empire and up to the beginning of the 
20th century, there were no national military units, although several did have 
Lithuanian elements in their names. The majority of Lithuanians were forced 
to enlist in the Imperial Russian Army, the units of which did not have Lithu-
anian names. Some traces of Lithuanians serving in other foreign countries’ 
armed forces have been discovered as well.

At the outbreak of World War I, the Russian Empire was compelled to 
improve conditions for the national servicemen. Military training was pro-
vided for the best educated and most honored individuals. The Vilnius Jun-
ker Infantry School was established in 1864 (it was renamed as the Military 
School in 1910)3 with dozens of graduates who were to become the future 
independent offi cers of Lithuania, Latvia and Estonia.

3  Военная энциклопедия. 1912. T. 6. Санкт-Петербург: Изд. Ситина, ст. 365.
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The February Revolution of 1917 in Russia forced the Tsar’s government 
to establish national military units within the Imperial Russian Army. Many 
documents attest to the nationalist activities of the Lithuanian servicemen 
in the Russian Army, i.e. the Lithuanians of the Siberia Regiment (8 March 
1917), the 12th Army Meeting of the Lithuanians serving in the Imperial Rus-
sian Army (23 April 1917) and the Lithuanians fi ghting on the Western Front 
(18 May 1917) demanded that the Provisional Government of Russia consider 
granting the right of Lithuania to make independent decisions regarding its 
future. The same or similar decisions were made by the Lithuanian service-
men serving in the Separate Army, Armies No. 5, 6 and 9, Corps No. 5 and 
24, the Caucasian Front, the Romanian Front and the Southwestern Front4. 
From 1917 to 1919, Lithuanian military units began forming within differ-
ent parts of the Imperial Russian Army which was itself split into two fronts. 
In June of 1917, the formation of a separate Lithuanian battalion began in 
Vitebsk; in November of the same year the formation of a Lithuanian reserve 
battalion began in Smolensk; in December of the same year the formation of 
the Lithuanian Dragon Squadron began in Valko, in the autumn of 1917, by 
the order of the Commander of the Rumanian front, General Shcherbachov, 
Lithuanians were allowed to make some changes in the following units: the 
111th Infantry Division and Artillery Brigade, the 15th Railwaymen Battal-
ion, and the 52nd bakery; however, only the 226th War Hospital was formed 
in Ungėnai and on 27 June 1919 the Vytautas Great Battalion was formed 
in Siberia5. None of the aforementioned units came to Lithuania or had an 
impact on the overall composition of the military in Lithuania. . Lithuania 
welcomed only small groups and individual servicemen who had invaluable 
military experience necessary for the future of the country.

The end of World War I allowed the possibilities of creating independent 
states. On February 16th, 1918, the Act of Independence of Lithuania was 
announced; however, Lithuania was still ruled by the German military admin-
istration that hindered, in every possible way, the establishment of autono-
mous Lithuanian governing bodies, including military ones. With the defeat 
of the Germans on 5 October 1918, they announced that the occupied nations 
had the right to create states and establish governments.

In October 1918 the State Council of Lithuania secretly established the 
Commission of Defense, which initiated the organization of the armed forces 

4  Statkus 1986, p. 22.
5  Leščius, Vytautas. 1998. Lietuvos kariuomenė 1918–1920. Vilnius: Leidybos centras, 
p. 32–59.
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and invited Lithuanian offi cers to Vilnius. On the 16th of October 1918, 11 
male volunteers came to Vilnius to enlist. On the 11th of November 1918, 
the Prime Minister of the Provisional Government of Lithuania was also 
appointed as the Minister of Defense. The Commission of Defense was 
renamed as the Headquarters of the Ministry of Defense.

Although the German Army was obliged to defend the Baltic States, the 
Bolsheviks forced their retreat in 1918, thus placing the newly independent 
states under a grave threat. At the urging of the Lithuanian offi cers the gov-
ernment resolved to issue Order No. 1 on the 23rd of November 1918 which 
was signed by the Prime Minister A. Voldemaras. The order provided for the 
formation of the 1st Infantry Regiment, as well as addressing other issues. It 
is considered to be the offi cial date of the restoration of the Lithuanian Armed 
Forces (LAF).

The LAF were continuously improving and developing during their fi ght 
with the Bolsheviks, Bermontians and Polish occupants. From the period of 
1918 to 1939, the LAF became a progressive, large and effective organiza-
tion. However, within a short period of time, political decisions destroyed this 
well organized, equipped and trained force. The occupation of the territory 
of Lithuania and the destruction of offi cer corps were the key factors of the 
LAF’s demise. From 1940 (on the 2nd of July 1940 the LAF was renamed 
the Lithuanian People’s Army) to the 19th of November, 19926, Lithuania did 
not have an armed force. Some servicemen waged a guerrilla war against 
the Soviet occupants until 1963. The period from 1 July 1944 to July 1950 
witnessed the death of 17,536 Lithuanian resistance fi ghters who were killed 
by the Soviet occupants7. The militarized structures established during the 
period between 1990–1991 initiated the structure of the future armed forces.

“The Lithuanian Armed Forces (LAF) are an integral part of the state and 
society, contributing to the implementation of general national interests and 
objectives by carrying out the tasks assigned to them. Following provisions 
of the Constitution of the Republic of Lithuania, laws and the National Secu-
rity Strategy of the Republic of Lithuania, the LAF protect and defend the 
national sovereignty and territorial integrity of the state as well as contribute 
to ensuring international security and stability. In case of war, Lithuania is 

6  Act No. I-3066 of 19 November 1992 on the Restoration of the Lithuanian Armed 
Forces.
7  Surgailis, Gintautas. 1998. Lietuvos kariuomenė 1918–1998, p. 96. Vilnius: LR kraš to 
apsaugos ministerija, p. 96.
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defended by the war-time Armed Forces, with the LAF being the main part 
of them. 

The Lithuanian Armed Forces have a double responsibility. First of all, 
they are responsible for the defense of Lithuania. However, as a member 
of NATO and the European Union (EU), Lithuania is also responsible for 
security and stability of the Euro-Atlantic region and has to be capable of 
responding to international security challenges together with its Allies”8.

The seed of the military structures of Lithuania which was re-established 
on the 11th of March 1990, should be considered the security platoons (Lithu-
anian žaliaraiščiai) which grew out of the Sąjūdis, or Reform Movement of 
Lithuania. Their function was to maintain public order and ensure at least 
minimum protection from the Soviet militia during the meetings and events 
of the Sąjūdis.

After the restoration of the independence of Lithuania, the security pla-
toons developed into the fi rst legal structure of the Security Service of the 
Supreme Council of the Republic of Lithuania which was established on the 
20th of March, 1990.

After Lithuania declared independence, it was realized that an institution 
responsible for the security of the state would be necessary. Some members 
of the Supreme Council thought that the state should be neutral and demilita-
rized. A proposal to establish the Ministry of National Defense together with 
other ministries was rejected. After long discussions and taking into consid-
eration the lessons of history, as well as the present situation at that time, on 
the 25th of April 1990 a decision was made to establish the Department of 
National Defense (DND).

The main concern of the DND was to create the armed services which 
would be able to defend the interests of Lithuania, as well as to provide 
 border protection, and create the security services for important state bodies, 
as well as a civil security system and a national guard structure.

At the beginning of the period of independence, there were approximately 
100,000 armed Soviet soldiers in the territory of Lithuania, with 153 mili-
tary units deployed at locations of vital importance to Lithuania9. Due to the 
presence of such a number of foreign soldiers, it was politically diffi cult to 
develop a national military infrastructure; therefore, by the Order No. 1 of 31 

8  Military Strategy of the Republic of Lithuania. Order No. V-1305 of 22 November 2012 
of the MND.
9  Schedule of the Armed Forces of the Russian Federation Withdrawal from the Territory 
of Lithuania. Annex No. 3.2.
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May 1990 of the Managing Director of the DND, a military–technical organi-
zation was established with seven branches within the regions. The aim of 
the organization was to train Lithuanian soldiers to defend Lithuania in case 
of attack. This structural unit also included a security detail. The formation 
of the Honor Guard detail was also inaugurated. 

One of the aims of the Lithuanian defense policy was to ensure the safety 
and security of the state, to train the armed forces to defend the state and 
to smoothly and successfully integrate into the Euro-Atlantic security and 
defense systems.

Lithuania’s path to NATO began after the restoration of Independence. 
In 1991, the Chairman of the Supreme Council of Lithuania and the Head 
of State Vytautas Landsbergis together with the President of the Republic 
of Estonia and Latvian Minister of Foreign Affairs paid an informal visit to 
NATO Headquarters. The same year Lithuania, Latvia, Estonia and six other 
Central European countries joined the North Atlantic Cooperation Council.

Due to the presence of the economic blockade imposed by the Soviet 
Union, the issue of state border control became crucial. On the 10th of Sep-
tember 1990, the State Border Guard Service was established under the DND.

In January of 1991, the Lithuanian people faced some very serious chal-
lenges. Soviet air force troops were deployed to Pskov, while KGB Alpha 
operatives and troops of the Russian Ministry of the Interior invaded strategic 
objects, killing dozens of people and injuring hundreds of defenders.

The National Defense Volunteer Service (NDVS) was established on the 
17th of January, 1991. The Headquarters of the NDVS operated together with 
the Security Headquarters of the Supreme Council. The establishment of 
the NDVS legally specifi ed its defensive purpose. This military body was 
assigned a status similar to that of the National Guard, which was directly 
subordinate to the highest ranking person in the state10. 

The authorities of the DND realized that future military structures would 
be comprised of servicemen with a professional military service background 
and of conscripts; therefore, in the beginning of 1991, they ordered that the 
territorial units of the DND begin the registration of conscripts11.

By the order of the Managing Director of the DND, a Training Regiment 
was established on the 22nd of February, 199112. The order also united two 
companies of the military–technical organization. Other military  structures 

10  Declaration of the Congress of the NDVS, 15 August 1992, Vilnius.
11  Order No. 5 of 23 January 1991 of the DND.
12  Order No. 13 of 22 February 1991 of the DND.
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were being developed in the regions as well. On the 14th of November, 
1991, the Training Regiment was restructured to become the Rapid Reaction 
Motorized Airborne Brigade (later it went through a series of name changes, 
from the Field Army Motorized Airborne Rapid Reaction Brigade, to the 1st 
Field Army Motorized Airborne Brigade, to the 1st Field Army Motorized 
Airborne Brigade Iron Wolf, to the 1st Field Army Brigade Iron Wolf, to the 
Motorized Infantry Brigade Iron Wolf and fi nally to its present name which 
is the Mechanized Infantry Brigade Iron Wolf).

To maintain order among the servicemen of various ranks within the units 
that were still under formation, the authorities introduced insignia to desig-
nate the various ranks13. The fi rst military ranks were assigned on the 20th of 
December, 199114.

At the outbreak of the August putsch in 1991, the Managing Director of 
the DND issued the order for military units to defend the Supreme Council 
and the Government. In the event of an invasion by the Soviet Army, the 
units were to undertake civil resistance movements throughout the territory 
of Lithuania15.

When the putsch collapsed in Moscow, on 16th of October, 1991 the Lithu-
anian Government terminated the activities of the DND as it had completed 
the tasks assigned to it and had established the Ministry of National Defense 
(MND)16.

After the restoration of independence, the Baltic States focused their 
efforts on removal of the Soviet Army from their territories17. The decisions 
and declarations of the Baltic Assembly and Baltic Council required the 
acceleration of Russian actions and were the impetus for some proposals to 
the Conference on Security and Cooperation in Europe.

According to information from the Northwestern Group of the Russian 
Federation, as of January 1st, 1992, there were 34,600 soldiers, approximately 
1000 tanks and 180 aircrafts, and 1901 armored vehicles 18 with 5 divisions 
and 295 separate units and subunits in Lithuania. On the 17th of January, the 

13  Order No. 23 of 8 March 1991 of the DND.
14  Resolution No. 579 of 20 December 1991 of the Government of the Republic of Lithuania.
15  Order No. 160 of 19 August 1991 of the DND.
16  Resolution No. 435 of 16 October 1991 of the Government of the Republic of Lithuania.
17  2nd Session of the Baltic Assembly on 29–31 May 1992 in Palanga. Appeal Concerning 
the Withdrawal of the Russian Army from the Territories of the Baltic States.
18  Knezys, Stasys (ed.). 2005. Rusijos kariuomenės išvedimas iš Lietuvos dokumentuose. 
Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, p. 7.
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Chairman of the Supreme Council Vytautas Landsbergis and the President 
of the Russian Federation Boris Yeltsin signed a bilateral communiqué in 
 Moscow. In this document the Russian units deployed in Lithuania were offi -
cially ordered to be withdrawn. It became clear that the Russian Army would 
be forced to leave Lithuania. The schedule for the Russian Army withdrawal 
was signed on the 8th of September 1992.

Lithuanian units, which were still being formed, were gradually deployed 
to the garrison towns that the Russian Army was vacating. By the 31st of 
August, 1993, all of the Russian units had left the territory of Lithuania. The 
Russian legacy inherited by Lithuania was 65,545 ha of territory, including 
8,929 ha of territory for the needs of the MND and 4,803 buildings, including 
2,183 buildings for the needs of the MND.

In February of 1992, the Minister of National Defense approved the fol-
lowing subunits of the MND: Joint Headquarters, the Department of Military 
Administration, the secretariat, advisers, divisions of public relations, general 
affairs, personnel, law, fi nance and accounting, social security, armament, 
military training and maintenance. The Minister also approved the staffs of 
the following institutions of the National Defense System (NDS): the Border 
Guard Service, the Aviation Service, aviation bases, the regional staffs of the 
MND, the Vilnius Municipality, the Ignalina Nuclear Power Plant, the Port 
of Klaipėda, security battalions for state property, military training services, 
army fi eld support brigades, the Rescue and Civil Protection Department, the 
NDVS and other separate services19. All the structural units of the NDS were 
directly subordinate to the Minister of National Defense or his/her deputies.

On the 19th of November 1992, the Supreme Council passed Act No. 
I–3066, which enabled the restoration of the LAF. The Act also legitimized 
this new state institution as provided by the Constitution of the Republic 
of Lithuania. Article 84 of the Constitution provides that the President of 
the Republic of Lithuania appoints and dismisses the Chief of Defense with 
the approval of the Seimas. Article 140 provides that the Government, the 
Minister of National Defense and the Chief of Defense are accountable to 
the  Seimas for the administration and command of the armed forces of the 
State20.

On July 15th, 1993, the command of the LAF adopted an interim law 
addressing the functions and responsibilities of the Minister of National 
Defense and the Chief of Defense.

19  Order No. 49 of 3 February 1992 of the MND.
20  The Constitution of the Republic of Lithuania. – Official Gazette, 1992, No. 33–1014.
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The Law Concerning the Fundamentals of National Security, that is now 
in force and includes major provisions of the Constitution of the Republic 
of Lithuania21, specifi es the annual principal structure of the armed forces 
as enacted into law by the Seimas and the optimal number of military units, 
including servicemen of professional military service, the particulars of com-
pulsory military service, active reserve, senior offi cers of all ranks, generals, 
admirals, permanent compounds and other military units of equal status of 
the NDS.

Following the Constitution of the Republic of Lithuania, on October 20th, 
1993 the President of the Republic of Lithuania appointed a Chief of Defense 
under the auspices of presidential decree No. 146. The Chief of Defense was 
directly subordinate to the MND.

Before the appointment of the Chief of Defense, commanders of mili-
tary units were directly subordinate to the General Director of the MND 
(later – the Minister of National Defense). The Minister of National Defense 
managed the NDS through his/her four deputies who were responsible for a 
designated area. Military structures were directly commanded by the Deputy 
First Minister.

When the Chief of Defense was appointed, it became apparent that it 
would be necessary to decide which of the existing structural units would be 
included in the structure of the armed forces and which ones would remain 
in the structure of the MND or would be directly subordinate to the MND.

After discussions at every level of the hierarchy, it was decided that the 
LAF would be comprised the following institutions: the Headquarters of the 
Armed Forces; the Land Force with a motorized airborne brigade the Air 
Force, including 2 aviation bases; the Navy Flotilla; separate battalions of 
peace support, staff battalion, and the overseeing of the Ignalina Nuclear 
Power Plant security; mobilization reserve, including the NDVS; military 
training institutions; special and logistic units22.

In addition to the structural units of the MND, the following institu-
tions were also directly subordinate to the MND: the State Border Guard 
 Service, the Department of Civil Security, the Department of Intelligence 
and  Counter-intelligence, the Chief Inspectorate, and special services and 
institutions.

21  Law on the Basics of National Security No. VIII-49 of 19 December 1996. – Official 
Gazette, 1997, No. 2–16.
22  Order No. 1004 of 20 October 1993 of the MND.
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Because of the newly-introduced institution of the Chief of Defense, a 
plan for the reform of the NDS was made at the end of 199323. The MND 
 presented the reorganization plan of the NDS to the Government of the 
Republic of Lithuania, to the Seimas and to the President. The plan involved 
the distribution of functions between the MND and the Chief of Defense. 
According to the plan, the Minister of National Defense was to be responsible 
for civil control, the implementation of the state military policy, the creation 
of optimal conditions for the armed forces’ preparation, budget allocation 
and control of its appropriate use, whereas the Chief of Defense would be 
responsible for the mobilization and combat readiness of the armed forces 
and would be in command of the armed forces in case of an armed attack, 
military confl ict and crises.

The cornerstone of Lithuania’s foreign policy – to join the North Atlantic 
Treaty Organization (NATO), had been preeminent since the restoration of 
the independence. On January 4th, 1994, the President of the Republic of 
Lithuania Algirdas Brazauskas presented a letter to NATO Secretary General 
Manfred Woerner saying: “On behalf of the Republic of Lithuania, I declare 
that Lithuania preserves the values and commitments set out in the North 
Atlantic Treaty and aims to contribute to the security of the North Atlantic 
Region by joining the North Atlantic Treaty Organization.”

Following in the steps of the political commitments of Lithuania, service-
men had to exert considerable effort in order to be able to operate together 
with their future allies. The structure of the Lithuanian military units did not 
meet the requirements of the Western and Eastern countries. For example, 
the Training Regiment was reorganized into a motorized airborne brigade 
in 1993. The brigade had a headquarters and eight battalions each of which 
had three small companies, a staff and a combat service support company. 
The plan was to reorganize the battalions of the brigade as well as separate 
battalions into three brigades. This was necessary for the establishment of 
combat support and combat service support units.

Further development for Lithuanian servicemen was not possible with-
out foreign language profi ciency. Individual cases of studies abroad did not 
satisfy the needs of the system. The development of a joint peacekeeping 
battalion of the Baltic States (BALTBAT) was made possible by the English 
language course taught by the British instructors in 1994. The course was 
attended by a group of 35 Lithuanian offi cers and non-commissioned  offi cers. 

23  Order No. 1111 of 11 November 1993 of the MND.
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In 1992, three employees of the NDS completed the English  language 
courses, whereas in 1997 the number reached 41.

The Partnership for Peace (PfP) program initiated by NATO played 
a prominent role in the development of the military forces. The program 
 enabled Lithuanian offi cers and units to take part in joint staff and unit 
 training.

The partnership programs enabled future allies to implement reform 
within the armed forces, to ensure democratic control of the defense forces, 
to develop military relations with NATO, and to reach the standards of NATO 
defense planning.

The idea of using Lithuanian peacekeeping units as an armed force 
 capable of operating together with the armed forces of the Western countries 
i.e. properly trained and having the armament that meets the standards of 
the Western countries, emerged from the DND in 1991. At the beginning of 
1992, the defense ministers of the Baltic States made the decision to further 
develop the idea of a peacekeeping unit. In 1993, during the visit of the 
 Danish Defense Minister and Chief of Defense to Lithuania, the decision was 
affi rmed, and in 1994 a Lithuanian platoon started preparation for a peace-
keeping mission in Croatia as an integral part of the Danish peacekeeping 
battalion (DANBAT).

Lithuania submitted a request to participate in foreign missions, under-
went training and received permission. LITPLA 1, 2 and 3 were the fi rst units 
to participate in the international UNPROFOR peacekeeping missions of the 
United Nations since 1994. In 1996 the experience that had been gained 
enabled the 33 Lithuanian servicemen of LITPLA 4 to participate in the 
NATO-led IFOR peacekeeping mission as a part of the Danish Battalion in 
the former Yugoslavia. In the same year an LAF company participated in the 
international operation SFOR.

The Baltic Institute, which was established by Lithuanian Americans in 
1995, presented its version of the structure of the LAF. Discussions revolved 
around the role of the state defense and the role of the Chief of Defense 
during peacetime and military confl icts. The State Budget could not deal 
successfully with the proposal to form four fi eld army brigades. In 1995, 
the state allocated 0.56% of GDP for defense. Some of the proposals were 
 successfully implemented.

In 1995, the LAF consisted of: the Motorized Infantry Brigade, the Air 
Force, the Navy, the Fleet, the NDVS, the Non-commissioned Offi cer School, 
the Ignalina Nuclear Power Plant Security Battalion, the staff battalion, the 
Central Military Ground Forces, the Arsenal, etc.
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Like the Land Forces, the Air Force and the Navy of the LAF also moved 
towards greater integration with the West.

The technical park of the Air Force was renovated and expanded. The US 
initiative for regional airspace control, which Lithuania was a part of, was 
intended to help the young democracies adopt the Western airspace control 
method, enhance cooperation in this fi eld, establish standards which would 
correspond to NATO standards and to encourage reliance on the information 
gained from multilateral cooperation. In 1992, the development of the air-
space control system began and in 1996 it started operating as the Airspace 
Surveillance and Control Service. Since 2007, it is now the Joint Control and 
Reporting Centre, which Lithuanian, Latvian and Estonian servicemen take 
turns operating.

 New warships purchased in 1992 augmented the Navy and improved 
training for seamen. In 1994, the Navy together with experts from the 
 Swedish Material Resource Board prepared a technical maritime surveillance 
system that became a part of the management system of the LAF and facili-
tated the collaboration between the Air Force and the Navy. The Naval Sea 
and Costal Surveillance Service began its activities in 1996.

During the development of the military, a group of NDVS servicemen took 
part in a special combat training program. The Jaeger Battalion (located in 
Kaunas) was trained to perform intelligence operations and other  specialized 
tasks. The year 1995 marked the beginning for Lithuania’s Special Forces. 
After 2002, they were called the Special Operations Unit, and since 2008 the 
LAF has had Special Operations Forces.

During the integration into NATO, the following forces engaged in special 
functions were excluded from the NDS: the Ignalina Nuclear Power Plant 
Security Battalion, the State Border Guard Service the Department of Civil 
Security, etc.

Following the example of cooperation among the Defense Ministers of the 
Baltic States, the Chiefs of Defense began to cooperate as well. On July 11th 
1995, the Estonian Chief of Defense A. Einseln sent introductory letters to 
the Chiefs of Defense of Denmark, Finland, Latvia, Lithuania, Norway and 
Sweden. Such cooperation was particularly useful for the newly independent 
Baltic States. The tradition has continued since. 

According to the agreement between the Holy See and the Republic of 
Lithuania regarding the pastoral care of servicemen, in November of 2000 the 
Holy See established the Military Ordinariate of Lithuania under the Decree 
of the Congregation for Bishops. The diocesan priests and priest monks 
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 presently working at the military units and garrisons of the LAF are called 
Chaplains of the Ordinariate.

In order to ensure membership into NATO, it was necessary that the eco-
nomic capacity of the state and the armed forces make evident progress, 
thereby contributing towards NATO’s armed forces professional and combat 
readiness. Also, it was obligatory that Lithuanian legislation become aligned 
with the Alliance countries’ documents. Large steps in this direction were 
made in the management of the armed forces as well.

The period from 1997 to 1998 was a period of active changes in the LAF. 
Several Lithuanian offi cers started to work in the NDS after serving in the 
armed forces of NATO countries. Numerous NATO expert groups worked 
with the political authorities of the state and the NDS. At the request of 
Lithuania, an expert group led by Major General Harry Kievenaarr prepared 
the assessment report on the LAF and gave recommendations on its  further 
development with respect to possible threats. Special focus was directed 
towards resources. The expert report reached the conclusion that Lithuania 
had successfully implemented its armed forces’ development plan based on 
the available resources.

Other political decisions determined further reforms within the LAF. 
When assessing Lithuania’s preparation for membership into NATO,  several 
experts recommended continuing the reforms and forming small, easily 
deployable and effi cient forces, yet also preparing for allied reinforcement. 
It was also advised that regular forces should be reduced, and that there 
should be a balance between static territorial, and mobile and deployable 
forces, but modernization and the acquisition of modern armaments should 
be  encouraged. 

On May 5th 1998, a new version of the Law on the Organization of the 
National Defense System and Military Service was introduced with reference 
to the NATO countries’ experience in organizing defense structures, and their 
management and military service regulation as adapted to the situation in 
Lithuania. The law provided for the principal structure of the armed forces, 
tasks for different types of forces, functions and command and control. The 
law also established the LAF as a legal entity. Other military units could gain 
this right only when delegated.

The NATO summit that was held on 23–25 April 1999 in Washington, 
recognized Lithuania’s efforts and progress in seeking membership in NATO.

In June of 2001, the Heads of NATO member countries announced their 
intention to invite more countries to join the Alliance. Article 5 of the Prague 
Summit Declaration issued on the 21st–22nd of November, 2002 addressed the 
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possibility of admitting the following new countries to NATO: “Admitting 
Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia as new 
members will enhance NATO’s ability to face the challenges of today and 
tomorrow. They have demonstrated their commitment to the basic principles 
and values set out in the Washington Treaty...”

Following the law regarding the principal structure of the LAF, on Decem-
ber 21st, 2001 the Seimas of the Republic of Lithuania determined the total 
number of senior offi cers and servicemen of regular forces and active reserve 
which would serve in the NDS in 2002. A total of 38,640 servicemen, includ-
ing up to 5,000 compulsory military service servicemen, up to 435 senior 
offi cers and up to 4 generals, admirals, etc.

When Lithuania became a member of NATO in 2002, the organizational 
structure of the LAF was integrated into the Defense Headquarters of the 
MND, while the Land Force, and the National Defense Volunteer Force 
(NDVF) integrated with the Land Force, Air Force, Navy and other services.

The Land Force consisted of the Motorized Infantry Brigade Iron Wolf, 
 which was made of four battalions (a motorized infantry, two battalions of 
armored infantry and an artillery) as well as of supply and service units; the 
Eastern Military District, which had fi ve teams from NDVF and a motorized 
infantry battalion; the Western Military District, consisting of fi ve NDVF 
teams and three motorized infantry battalions. The NDVF teams were placed 
under the operational command of the Land Force.

The NDVF was comprised of an aviation battalion and ten units, each of 
which contained 3–6 volunteer companies. 

There are two components of the Air Force, the Air Defense Battalion and 
the Board of Air Surveillance and Control. The Regional Airspace and Air 
Traffi c Control Center, and the Flight Safety Department of the LAF, which 
are subordinate to the Chief of Defense, were established by the three Baltic 
States. 

The Navy is comprised of a fl otilla that includes warships and mine-
sweepers, troops of patrol ships and cutters.

The training of military personnel has always been the cornerstone of the 
LAF. The establishment of the Training Regiment in 1991 has developed 
during each reform or reorganization. In 1990, the Offi cer Courses were ini-
tiated, and in 1992 the Centralized Training Center of the NVDS started its 
activities. In 1992, provisions for military training in foreign military training 
institutions were coordinated24. In 1992, the Offi cer Courses were replaced 

24  Order No. 10 of 10 January 1992 of the MND.
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by the Military School, which in 1994 became the Military Academy. The 
former Offi cer Courses became the Non-commissioned Offi cer School 
which started training non-commissioned offi cers and specialists of differ-
ent military specialties. NATO and other countries were of great assistance 
in pre paring them. In the period between 1992 and 2005, 3,010 offi cers and 
employees of the NDS completed their studies or studied in 28 countries 
around the world25.

In 2002, training and organization was the nexus of the LAF’s Training 
and Doctrine Command, which embraced the Non-commissioned Offi cer 
School, the Training Regiment, the Military Engineering School, English 
language training centers, the Jaeger School, the Military Professional Train-
ing Center, the Central Training Area and other units. The Command main-
tained close contacts with the Baltic Defense College, the Military Academy 
of Lithuania and military training centers.

Through integration into NATO, Lithuania was able to create a small, 
modern, well-armed, mobile and quickly deployable armed forces that is able 
to operate in conjunction with allies; therefore, among the main tasks of the 
NDS, as stipulated in the Strategic Action Plan of 2003–200526, were:
• By 2006 to form the Stand-by High Readiness Brigade that would be 

mobile, well-equipped and ready, and able, together with NATO forces, 
to carry out military operations in the territory of Lithuania on the basis 
of the Article 5 of the North Atlantic Treaty; 

• To ensure the readiness of one battalion to participate in a wide range of 
operations outside Lithuania together with NATO forces;

•  To continue implementing long-term high-priority projects of armament 
and military equipment acquisition;

• To improve the air surveillance and control system, and to connect it with 
the NATO integrated air defense system;

• To prepare to assist the reinforcement forces of allies;
• And others.

Analyzing the dynamics of the LAF structure, as well as the political and 
 military evaluation of threats and the response to them is the  prevailing 
 concern. During the period from 1992 to 1993 when the Soviet Army was 
withdrawn, the principle of military garrisons and optimum  territorial arrange-
ment of the Lithuanian military units was applied, later a new understanding 

25  Department of Personnel and Social Security of the MND, 2005.
26  Resolution No. 143 of 31 January 2003 of the Government of the Republic of Lithuania.
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was developed and a new system of strategic deterrence of an aggressor and 
of territorial defense was applied.

Considering the present situation, i.e. the close cooperation with future 
NATO allies, and taking into account the economic position of the state, 
the optimization of the military structure with a focus on the importance of 
territorial defense was chosen instead of the irrational maintenance of an 
archaic of military infrastructure. The attention was placed on smaller, but 
higher-quality military units, which would ensure participation in interna-
tional operations not just in the territory of Lithuania.

After becoming a member of NATO and the EU and considering events 
and new threats, military units that ensure access to the collective defense, 
enhance threat prevention and are capable of rapid response were formed in 
the LAF. Logistics elements were formed and developed. There were also 
changes in armament as modern military equipment was acquired.

Since 1996 Lithuanian servicemen have taken part in the following NATO 
operations: the IFOR operation Joint Endeavour, the SFOR operation Joint 
Guard/Operation Joint Forge in Bosnia, the KFOR operations in Kosovo, 
Bosnia and Herzegovina, the humanitarian operation Allied Harbour in 
Albania, the anti-piracy operation by the Horn of Africa and in the Indian 
Ocean Ocean Shield, the humanitarian operation in Pakistan, as a member 
of the International Security Assistance Force (ISAF) and training missions 
(NTM-A and NTM-I) in Afghanistan, etc.

From 2005 to 2013, 17 Lithuanian teams, comprised of 150 to 190 ser-
vicemen were a part of the Ghor Provincial Reconstruction Team. As a result, 
soldiers from nine battalions gained experience in forming and leading shifts. 
Creating a group, the deployment of forces and their withdrawal at the end of 
the operation was also a challenge for the logisticians of the LAF.

In the period between 1996 and 2013, 2,424 Lithuanian servicemen (not 
including the ones from the Special Operations Forces) took part in NATO 
operations27. 

From 1994 to 2013, more than 5,000 Lithuanian servicemen participated 
in operations involving the United Nations, NATO and the EU.

Undoubtedly, the development of the NDS, the organizational composi-
tion of the LAF, their weaponry and military equipment, the intensity of mili-
tary training, and the participation in operations by servicemen is infl uenced 
by funding. The state’s capability to allocate a bigger part of the budget for 
the NDS has always been a concern for the command of the armed forces. 

27  Lithuania and NATO: 10 Years Together. 2014. MND, p. 134.
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In an interview given on December 31st, 1992 to Krašto apsauga the MND 
stated that it expected 6% of GDP to be allocated for national defense and 
security. However, in 1995 only 3.7% of the GDP was allocated28. Even after 
becoming a member of NATO, Lithuania cannot fi nd enough money for the 
defense of the country. If in 2003 1.48% was allocated, in 2013 only 0.77% 
of GDP reached the system29. Such evolution of allocations affects the devel-
opment capabilities of all the NDS and its main component, i.e. LAF. For 
example, in 2005, 6,690 servicemen of active reserve were trained, whereas 
in 2013 – only 4,305. In 2005, 3,330 soldiers were called up for the basic 
mandatory military service, while in 2013 there were only 634 soldiers.30 
During the same period, there was a total decrease of nearly 5,000 soldiers. 
Analyzing the fi gures, it is quite clear that since 2008 conscripts are not being 
called up for mandatory military service.

In 2014, the MND received 0.78% of GDP, which it distributed as follows: 
48.6% for the retention of military personnel, 9.4% for the infrastructure 
development and acquisitions, 3.4% for weapons and military equipment.

Thresholds approved on July 12th 2013 foresee the possibility of 17,360 
servicemen (8,500 professional military servicemen, 6,300 soldiers of the 
NDVF and active reserve) serving in the NDS in 2014.

Given the character of threats and their impact on Lithuania as a member 
of NATO, in 2012 a new Military Strategy of the Republic of Lithuania31 and 
a vision for the further development of the LAF32 was drafted.

In the future, only a modern and motivated LAF made up of maneuver-
able, easily deployable and well maintained regular military units which rely 
on a primed reserve and successfully contributes to the collective defense and 
other military operations will be able to ensure the self-defense of the state 
until military aid from the allies reaches it.

The following demanding requirements for the armed forces have been 
imposed: they must be able to operate independently until the allied mili-
tary assistance arrives; the armed forces and the reserve must be prepared to 
interact with the allies when dealing with tasks in Lithuania and also outside 
of it; military units need to be ready to work in a wide range of operations 
(as well as in a civilian capacity) where they should be able to conduct both 

28  Krašto apsauga, 23 November 1994.
29  Department of Finance and Budget of the MND, 27 March 2014.
30  Facts and Figures, 26 June 2014, MND.
31  Order No. V-1305 of 22 November 2012 of the MND.
32  Order No. V-479 of 3 May 2012 of the MND.
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high-intensity military operations and confl ict prevention, peace enforcement 
and peacekeeping operations; the units must be mobile, be able to survive, 
and be combat ready, etc.

The development of the tactical units of the Land Force, which comprise 
the main part of the operating forces, to be ready in times of peace, and 
during crisis and war, is the main priority for the development of long-term 
combat capability.

The development of tactical units of the Special Operations Forces, which 
allow for versatility of military response and fl exibility, is of highest priority 
for the development of long-term combat capability.

Considering the ever-changing scope of threats, the LAF must be  prepared 
for the armed defense of the state. An organized defense will consist of 
 regular, volunteer and reserve units; therefore, the armed forces must be ready 
to react rapidly to a changing security factor. To achieve this aim, it is nec-
essary to ensure effective intercommunication among different forces, civil 
state institutions; interrelation with NATO allied forces or coalition partners 
as well as with military units scattered throughout for organized resistance.

Russian aggression in Ukraine has opened a new and rather complicated 
page in the relations between NATO and Russia. The geopolitical situation 
of Lithuania and the latest events pose new challenges to the Lithuanian state 
and its armed forces. By strengthening the military capabilities necessary 
for the state defense, and in light of actual events, Lithuania has to ensure 
its input to the development of NATO collective defense capabilities using 
available capabilities and constantly improving them. These are the tasks 
Lithuania and LAF take on. 
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KAITSEVÄE UUS JUHTIMISSTRUKTUUR 
JA SELLE JÄTKUSUUTLIKKUS

Rene Toomse

Sissejuhatus

2013. aasta alguses võttis Vabariigi Valitsus vastu uue riigikaitse arengukava. 
Kava on saanud kiita Vabariigi Presidendilt, kaitseministrilt, aga ka näiteks 
USA Euroopa vägede ülemalt ja Soome kaitseväe juhatajalt. Samas teevad 
sellele tõsiseid etteheited eelmine Kaitseväe juhataja kindral Ants Laaneots 
ning eriti jõuliselt endine Kaitseväe peastaabi operatiiv- ja väljaõppeosa-
konna ülem kolonelleitnant Leo Kunnas.

Tegemist on üsna terava vaidlusega. Vaatamata sellele, et meedias ei 
tekita viimane erilist tähelepanu, tundub endiste kõrgema juhtimistasandi 
ohvitseride jaoks küsimus vägagi põhimõtteline. Üheks tõsisemaks vaidlus-
teemaks on kaitseringkondade kui struktuuriüksuste kaotamine. Arengukava 
nimetab nende kaotamise põhjustena vajadust vähendada bürokraatiat, liht-
sustada juhtimissüsteemi ja hoida kokku vahendeid. Kritiseerijad väidavad, 
et tegemist oli toimiva ja võimalikest parima juhtimismudeli hävitamisega, 
mille tagajärjel tekib riigikaitsesüsteemi oluline lünk.

Eelnenu põhjal tekib mitu olulist küsimust, millele järgnev artikkel vastust 
otsib. Kas arengukava reformiga loodud uus juhtimismudel muudab Eestit 
sõjaliselt tugevamaks või haavatavamaks? Kas Eesti riigikaitses toimub ikka 
liikumine võimalikult detsentraliseeritud manööversõjapidamise idee  suunas 
või pigem tagasi tsentraliseeritud stiili ja kurnamissõja meetodite poole? 
Ukrainas asetleidvate sündmuste taustal muutub eriti oluliseks ka küsimus, 
kas Eestil on uue juhtimismudeli käivitamiseks ikka piisavalt aega. Ehk 
 teisisõnu: ega üleminekuperioodiga teki ikkagi ohtlikku lünka kaitsevõimes?

Kuna tulevikus võib-olla toimuvaid sündmusi ei saa faktiliselt tões-
tada, siis jäävad eelnenud küsimused paljuski retooriliseks, kuid arutelus 
riigikaitse liste probleemkohtade üle tuleb nendega ometi arvestada. 

Artikli eesmärk ongi vaadelda vanas ja uues arengukavas esitatavate 
juhtimis mudelite erinevusi ning hinnata, kas uue arengukavaga on võimalik 
saavutada paremaid tulemusi. 

ENDC Proceedings, Volume 19, 2014, pp. 183–219 www.ksk.edu.ee/toimetised/
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Järgnevas tuleb arvestada kahe olulise piiranguga. Esiteks põhineb artik-
kel rangelt vaid avalikel allikatel. Teiseks: keskendutakse kaitseväelisele 
 juhtimissüsteemile, kuna see on sõjaedu seisukohalt määravaim faktor. 

Täismahus arengukava on riigisaladus, millele autoril ligipääs puudub. 
Seetõttu on kõik alljärgnevad seisukohad tuletatud avaldatud dokumentide, 
artiklite ja intervjuude pinnalt. Kahtlemata on paljugi avalikkusele teadmata 
ja alati on teoreetiline võimalus, et tekstis tõstatatud küsimustele on avalda-
mata materjalides vastused olemas. Seetõttu on järgnevad kahtlused tõusnud 
just selle pinnalt, kuidas salastatud kavale ligipääsu mitteomav kaitseväelane, 
reservväelane, kaitseliitlane ja iga mis tahes teine kodanik võib aru saada 
arengukava avalikust osast ning seda puudutavatest arvamusavaldustest. 
Strateegia, juhtimismudeli ja alluvusvahekordade täpne tundmine on kind-
lasti oluline, sest kriisi korral võib liigselt salastatud plaan, eriti põhimõtte-
listes küsimustes, osutada kasutuks. Viimasel hetkel avaldatavad juhtnöörid 
ei pruugi esiteks anda täitjale piisavalt aega adekvaatselt reageerida.  Pealegi 
nõuab enamik kontseptsioone intensiivseid koostööharjutusi erinevate 
üksuste ja organisatsioonide vahel. Ka neid ei pruugi jõuda kriisisituat sioonis 
korraldada ja see võib omakorda tähendada ohtu plaani teokssaamisele.

Lisaks tuleb arvestada veel kahe asjaoluga. Kõigepealt: rahu- ja sõjaajal 
peab järgitama sama juhtimismudelit. Muistsetele spartalastele omistatud 
fi losoofi a – treeni nii, nagu võitled! – kehtib ka tänapäeval. Juhul kui kriisi-
situatsioonis rakenduv tegutsemismudel erineb oluliselt rahuaegsest, ei saa 
eeldada, et see vajadusel piisavalt kiiresti toimima hakkaks. Seetõttu ei saa 
rahuaegne juhtimismudel ja -printsiibid erineda olulisel määral sõjaaeg-
setest. Teiseks leian, et juhtimismudeli väljatöötamisel tuleb alati arvestada 
võimalikest halvima stsenaariumiga. Kirjeldatud kontekstis tähendab see ka 
olukorda, kus piisavas koguses liitlasvägesid ei saa mingil põhjusel Eestile 
appi tulla. Seega peab juhtimissüsteem ja Kaitsevägi ning Kaitseliit arenema 
püsiva – mitte vaid esmase – iseseisva kaitsevõime loomise suunas.

Keskendumine juhtimissüsteemile ja selle rakendamisele tuleneb asja-
olust, et vähemalt siinkirjutaja arvates on tegu sõjapidamises kõige olu-
lisema komponendiga. Ilma strateegilise eesmärgipüstituse ja plaanita ei saa 
ka edukalt sõda pidada. Selgete juhiste ja juhtimissüsteemi puudumine sõjas 
tähendab kaost ning anarhiat, mis muudab kõik muu (võitlejate hulk, varus-
tus, tehnika, taristu, logistika jne) ebaoluliseks, kuna puudub neid siduv ja 
mõtestatult suunav element. Juhtimissüsteem on kui skelett, millele toetuvad 
kõik teised võimed.

Kõne all olev teema on kahtlemata aktuaalne. Venemaa on taas näidanud, 
sedakorda Ukrainas, et ei hooli naaberriikide sõltumatusest. President Putini 
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hiljutine kõne avaldas selgelt tema eesmärgi saada tagasi endised Venemaa 
alad1. Väljaöeldu annab alust arvata, et oma endiseks alaks peab Venemaa 
ka Eestit. Olukorras, kus julgeolekusituatsioon on tõenäoliselt muutunud 
 kiiremini, kui kaitseplaneerijad arengukava luues ette nägid, tekib küsimus, 
kas ei peaks kava veelkord üle vaatama ja küsima, ega planeeritud ajaraam 
ning muudatustest tekkivad kasvõi ajutisedki lüngad ei või seada ohtu kogu 
riigi julgeoleku.

Laskumata siinjuures pikemasse arutellu selle üle, kuivõrd tõenäoline on 
Venemaa võimalik sõjaline tegevus Eesti vastu, tuleb tõdeda, et igal riigil on 
oma rahva ees kohustus end sõjaliselt kaitsta kõigi olemasolevate võimete 
ja vahenditega ning võimalikult tõhusalt. Valmisoleku saavutamisel tuleb 
arvestada kahte aspekti. Esiteks tuleb säilitada juba saavutatud taset (vältida 
täiendava võimelünga teket juhtimises ümberkorralduste tõttu) ning jälgida, 
et planeeritud ja eraldatud vahendeid kasutataks parimal võimalikul moel 
(senises juhtimismudelis ilmnenud võimelünga likvideerimine). 

Peab tunnistama, et ka tegevväelaste seas esineb nii eelmise kui ka uue 
arengukava suhtes mitmeid vastakaid arvamusi. Peamine etteheide eelmisele 
kavale oli ilmselge raha ja inimeste nappus niivõrd suurte plaanide realiseeri-
miseks. Uus arengukava ei paku oma avalikus osas selget kontseptsiooni, 
kuidas toimib juhtimine ja kuidas täpselt jaotuvad üksuste ülesanded (kes 
on toetatav, kes toetav). Seega on võimalik, et tekib – või on juba tekkinud – 
teatav peataolek ehk võimelünk: vana juhtimissüsteemi enam ei eksisteeri ja 
uus ei ole veel kanda kinnitanud.

Siinkohal tasub lahutada hetkeks teooria ja teostus ning hinnata, kas 
uue arengukavaga tehtud juhtimismudeli muudatus suudab kriisiolukorras 
 pakkuda paremat lahendust. Kasutades juhtimissüsteemi kujutamisel taas 
skeleti analoogiat, võib olemasolevaid ja loodavaid võimeid ning üksuseid 
võrrelda kasvatatavate lihastega, mille suurus (pataljonide arv) ei sõltu nii-
võrd skeleti kujust (juhtimismudeli ülesehitusest), kui selle võimest ühendada 
erinevad lihasgrupid eesmärgistatud ja parimaks võimalikuks koostööks. 

Samas ei saa juhtimismudel olla asi iseeneses, vaid peab vastama  soovitud 
lõppeesmärgile. Üks tähtsamaid manööversõjapidamise põhimõtteid on, et 
„taktika ei pea kunagi järgima juhtimismeetmeid. Vastupidi,  juhtimismeetmed 

1  Poom, Raimo 2014. Putin kuulutas välja „Vene ajalooliste alade” tagasikahmamise 
poliitika. – Eesti Päevaleht, 19.03. <http://epl.delfi.ee/news/valismaa/putin-kuulutas-valja-vene-
ajalooliste-alade-tagasikahmamise-poliitika?id=68267291>, (14.10.2014).
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peavad järgima taktikat”2. Seetõttu on oluline määrata esmajärjekorras kavan-
datav strateegia ja neid toetav taktika (koos vajalike üksuste ja võimetega), 
et luua parim võimalik juhtimismudel. Alati on peaeesmärk nurjata vastase 
eesmärgi saavutamine. Uue arengukava puhul pole paraku selge, kas eelnevat 
põhimõtet on ikkagi järgitud.

Artikkel on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimene peatükk kirjeldab täna-
päevaseid sõjalise juhtimise printsiipe, selgitab sõjaliste operatsioonide teo-
reetilist tausta ning lõpeb kahe näitega ajaloost. Teine peatükk keskendub uue 
ja vana juhtimismudeli võrdlusele. Kolmandas peatükis tehakse kokkuvõte 
ja pakutakse eelnenu põhjal välja lahendusi, kuidas olemasolevat juhtimis-
mudelit tõhustada. 

Siinses käsitluses ei vaadelda põhjalikumalt, kuidas mõjutab juhtimist 
maaväe staabi liitmine peastaabiga ning milline on toetuse väejuhatuse 
 loomise põhjendatus. Need valdkonnad on küll kõnealuse teema kontekstis 
olulised, kuid väärivad eraldi põhjalikumat analüüsi. 

1. Manööversõjapidamise printsiibid, 
raamistik ja ajaloolisi näiteid

Enne eelnimetatud probleemiringi käsitlemist tuleb vaadelda tänapäevast 
lähenemist sõjaväelisele juhtimisele. Täpsemalt võetakse vaatluse alla Kaitse-
väes ja Kaitseliidus tunnustatud nüüdisaegsed juhtimisprintsiibid. Erinevate 
juhtimisteooriate hindamisel tuginetakse ajaloolistele näidetele.

1.1. Manööversõjapidamise põhimõtted

Sõjaväelise juhtimisega seotud soovituslikud printsiibid on kujunenud ajaloo 
käigus, põhinedes lahingute edulugudel ja läbikukkumistest saadud õppe-
tundidel. Nende printsiipide kohta on kirjutatud palju raamatuid, kuid siin-
kohal tulevad vaatluse alla NATO doktriinides ja William Lindi „Manööver-
sõjapidamise käsiraamatus” kirjeldatud põhimõtted. 

Juhtimisühtsuse (unity of command) põhimõte: „/…/ sõjaväeliste operat-
sioonide maksimaalse koostöise efekti saavutamine sõltub koostööst ja 
koordi neeritusest. Sõjalised jõud saavutavad selle ühtse juhtimise abil, 
mis tagab planeerimiseks ja operatsioonideks vajaliku sidususe. See on 
võimalik vaid käsuõiguse (üle)andmisel ühe ülema kätte, kellel on õigus 

2  Wyly, Michael D. 2014. Taktika alused. – Lind, William S. Manööversõjapidamise käsi-
raamat. Tartu: Aburgus, lk 103. [Edaspidi Wyly 2014]
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juhtida ja koordineerida kõigi üksuste tegevusi ja sõjalisi vahendeid [oma 
vastutusalal].”3 

Juhtimise detsentraliseerituse (decentralised command) nõue: NATO 
juhtimis fi losoofi a nõuab juhtimisstiili, „mis soosib detsentraliseeritud juh-
timist, tegevuste kiirust ja initsiatiivi – ulatuses, mis on kooskõlas kõrgema 
juhtimistasandi suunistega.”4

Käsuliini selguse (clear chain of command) nõue ütleb, et juhtimis-
struktuur peab olema hierarhiline ja arusaadav kõigil juhtimistasanditel. Iga 
tasand peab saama selgelt aru käsuliini toimimisest hierarhias nii üles- kui 
 allapoole.5 

Manöövrikeskne lähenemine (maneuverist approach) rõhutab vajadust 
hoiduda jõu kasutamisel otsesest vastandumisest. Oma tugevused tuleb 
paisata vastase haavatavuste vastu ja seeläbi halvata vastase võitlusvõime 
moraalset, mitte niivõrd füüsiliselt. Alati tuleb püüda hävitada vastase 
võitlus tahe ja seda saab teha initsiatiivi haaramise teel ning pideva surve 
avaldamisega ajal ja kohas, kus vastane seda kõige vähem ootab. Manöövri-
keskne lähenemine eeldab tsentraliseeritud plaani, kuid detsentraliseeritud 
täideviimist, võimaldades tegevusvabadust ja initsiatiivi – ülesandekeskset 
juhtimist.6

Ülesandekeskse juhtimise (mission command) abil loovad ülemad allu-
vatele vabaduse tegutseda eesmärgipäraselt ka juhul, kui tekivad ettenäge-
matud probleemid või hoopis soodsad võimalused edu ära kasutada. Allu-
vate initsiatiivi ja kiire otsustusprotsessi toetuseks peavad ülemad sõnastama 
 selgelt oma kavatsuse ja eesmärgid, mis on vaja saavutada, samuti otsustama 
tegevusvabaduse määra ja tegutsemispiirangute üle. Lisaks tuleb alluvatele 
anda piisavalt ressursse (üksuseid ja vahendeid) ning käsuõigus määral, mis 
on vajalik ülesannete täitmiseks.7 

Otsustustsükli kiirema läbimise nõue (time-competitive observation-
orientation-decision-action cycles): sõjaajalugu tõestab, et kiirema otsustus-
tsükliga pool on vastasest edukam. Kontseptsioon, mida nimetatakse 
VOOT-tsükliks (OODA Loop), koosneb neljast tegevusest: vaatle – orien-
teeru – otsusta – tegutse. Tegu on universaalse otsustusmudeliga, mis tuleb 

3  NATO Allied Joint Doctrine AJP-01(D) 2010, lk 1–7. <https://www.gov.uk/govern-
ment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33694/AJP01D.pdf>, (14.10.2014). 
4  Ibid., lk 6–1. 
5  Ibid.
6  Ibid., lk 6–3.
7  Ibid., lk 6–3 – 6–4.



188 RENE TOOMSE

läbida igasugusel otsustamisel. Pool, kes teist oma tegevusega ennetab, surub 
vastasele peale oma tegutsemiskava ja sunnib teda VOOT-tsüklit uuesti alus-
tama. Sel moel, pidevalt vastasest oma tegevustega ees olles, tekitatakse 
 vastase üksustes segadust, koormatakse tema juhtimissüsteemi ja muudetakse 
see haavatavamaks.8 

Luure juhtrolli (reconnaissance pull) rõhutamine tähendab tegevus-
plaanide kujunemist jooksvalt, oma eesliikuvate üksuste võimaluste ja otsuste 
pinnalt. Selle asemel et rünnata tagalas asuva staabi määratud läbimurde-
kohta, otsivad eesmised üksused liikumise käigus vastase lahingurühmituses 
tühimikke või nõrgalt kaitstud positsioone. Leides soodsa koha ja võimaluse, 
annavad eesmised üksused sellest järgnevatele teada, kes seejärel tungivad 
vastase rivistusse ja asuvad teda ründama suundadest, milleks ta valmis ei 
ole (edundamine9). Selleks et saavutata vajalik tegutsemistempo ja mitte 
anda vastasele aega adekvaatselt reageerida, ei saa viita aega käsuliini pidi 
loa küsimisega. Kõrgem staap peab usaldama eesmiste üksuse ülema otsust 
ja suunama oma üksuste edundamist. Staabi kinnituse ootamine võib anda 
vasta sele kogumisaega, sh aega saata nõrgalt kaitstud lõiku tugevdusüksusi.10

Eesliinilt juhtimise (command from the front) nõue. Selleks et teha päde-
vaid ja kiireid otsuseid, peab ülem olema eesliinil, mitte juhtima tagalast. Nii 
on võimalik saada lahinguolukorrast täpne pilt ning tunnetus, et langetada 
paremaid otsuseid. See ei tähenda, et ülem peaks paiknema oma luureüksuste 
juures, vaid eesliinile nii lähedal kui võimalik ja vajalik. Ülema koht on tema 
põhipingutusüksuste juures, mille toetuseks ta saab viivitamatult suunata oma 
teisi allüksusi ja tuletoetust.11 

Juhtimismeetmete sõltuvus valitud taktikast (control measures must 
follow the tactics) tähendab, et valitud taktika põhineb alati vastase  tegevusel. 
 Eesmärk on vastane võita ja sundida teda esialgsetest plaanidest loobuma. 
Seetõttu on valitud taktika primaarne ja juhtimismeetmed peavad alati 
 järgima taktikalisi vajadusi, mitte vastupidi.12 

8  Lind, William S. 2014. Manööversõjapidamise käsiraamat. Tartu: Aburgus, lk 21. [Edas-
pidi Lind 2014]
9  Edundamine – pealetungitegevus, mis tavaliselt järgneb edukale rünnakule ja on  mõeldud 
vaenlase segipaiskamiseks sügavuses. Vt Militerm, 
<http://mt.legaltext.ee/militerm/>, (14.10.2014). [Edaspidi Militerm]
10  Lind 2014, lk 36–37.
11  Ibid., lk 49; Wyly 2014, lk 98–99.
12  Wyly 2014, lk 103.
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Eelnevad juhtimisprintsiibid on universaalsed ja aluseks kõigil juhtimis-
tasemetel – olgu selleks siis rühm, kompanii, pataljon, kaitseringkond või 
relvajõud kui tervik. 

1.2. Lahingutegevuse raamnõuded

Operatsiooni- ja taktikatasandil eristatakse kolme põhilist tegevuste liike, 
mida nimetatakse ka mõjupõhiseks jaotuseks ja mis peavad olema omavahel 
kooskõlas: otsustavad, kujundavad ja tagavad tegevused. Sõjapidamises on 
need kolm võrdselt olulised: ilma kujundavate tegevusteta ei saa luua tingi-
musi otsustavaks lahinguks ja ilma tagavate tegevusteta ei saa hoida tege-
vuses väeüksusi kummaski eelmainitud operatsioonis.13

Otsustavad on sellised tegevused, mis annavad hävitava löögi vastase 
vägedele või süsteemile. Nende eesmärk on võidu saavutamine ja olulisima 
ülesande täitmine. Kujundavad on need tegevused, mis loovad otsustavaks 
operatsiooniks vajalikud tingimused, mõjutades vastast sellises suunas, mis 
paljastab otsustavat operatsiooni teostavale üksusele vastase  haavatavuse. 
Kujundavad tegevused võivad olla näiteks õhutoetus, kaudtuletoetus,  vastase 
reservüksuste seiskamine, et takistada nende lahingusse astumist, pette-
rünnakud jne. Tagavad on kõik sellised tegevused, mis on seotud  võimete 
loomise ja varustamisega, niisiis peamiselt logistikaga. Need on ainsad 
tegevused, mis ei keskendu otseselt vastase mõjutamisele, vaid oma vägede 
tugevdamisele.14

Kirjeldatud tegevused on aluseks iga üksuse ja staabi toimimisele kõigil 
sõjatasanditel. Kui on puudu kas või üks neist kolmest, ei ole võimalik ei 
lahingu- ega sõjaedu. Kui taktikatasandil ei pruugi ühes operatsioonis eba-
õnnestumine tuua otsustavaid negatiivseid tagajärgi, siis operatsiooni tasandil 
on nende tegevuste planeerimine ja koordineerimine määrava tähtsusega. 
Näiteks lüngad logistikaketis võivad avada vastasele ligipääsu strateegilise 
tähtsusega ründeobjektile.

Prantsuse kindral Andrè Beaufre on märkinud, et lahinguedu määravate 
otsuste puhul tuleb alati kaaluda kaht erinevat, kuid võrdselt olulist kompo-
nenti: otsustavat lööki ja ettevalmistavat manöövrit, mis selle löögi võima-
likuks teeb. „Ettevalmistav manööver on alati kujundav: see peab seadma 

13  Eesti Kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused 2010. Koost Enno Mõts. Tartu: 
KVÜÕA, lk 102–103. <http://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2011/01/maav2e-taktika-
line-lahingutegevus_2010.pdf>, (14.10.2014).
14  Ibid., lk 103; Department of the Army. ARDP 3-0 Unified Land Operations, May 2012, 
pp. 1–12. <http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/dr_a/pdf/adrp3_0.pdf>, (25.12.2013).
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vastase ebasoodsasse positsiooni ja võimaldama meie jõududel sooritada 
lõplikku purustavat lööki. Siiski, ka vastane otsib alati meie vägede suhtes 
samasugust võimalust. Võit on niisiis selle poolel, kes suudab seisata vastase 
manöövri ja anda ise otsustava löögi.”15 

Eelnev mõttekäik annab vihje, et kõige tugevamaid üksuseid ei tohi saata 
lahingusse esimesena, vaid neid tuleb säästa otsustavaks lahinguks. Eesti 
kontekstis tuleks seega mehhaniseeritud brigaadid planeerida operatsiooni-
tasandi reserviks, mille ülesanne on anda otsustavaid lööke maakaitse üksuste 
poolt ebasoodsasse seisu viidud vastase pihta. Seetõttu tuleb koos nn löögi-
rusikaga samaväärselt arendada üksusi, kes on võimelised lahinguvälja 
 vastavalt vajadusele kujundama.

Järgnevalt tulevad vaatluse alla kaks näidet sõjaajaloost, kus rikuti mõle-
mat ülalkirjeldatud printsiipi. Esimene näide on 2008. aasta Gruusia sõjast ja 
teine Prantsusmaa langemisest 1944. aastal.

1.3. Gruusia sõja õppetunnid juhtimisstruktuuri tasandil

Augustis 2008 toimus sõda Venemaa ja Gruusia vahel. Sellest konfl iktist on 
palju kirjutatud, kuid praeguse artikli kontekstis on oluline vaadelda, miks 
siiski ei suutnud Gruusia kaitsejõud osutada piisavat vastupanu, vaatamata 
arvestatavale relvastusele ja armee suurusele.

Kaitseuuringute keskuse teadur Kaarel Kaas on leidnud, et taktika-
tasandil (kompaniide ja pataljonide tasemel) võitlesid grusiinid hästi, 
kuid operatsiooni juhtimine lagunes käest. Üks põhjustest oli just vähene 
operatsiooni juhtimiskogemus.16

Erukindral Ants Laaneots annab grusiinide võitlusvõimele palju  karmima 
ja otsekohasema hinnangu: „Vananenud tehnika, puudulike sidevahen-
ditega, ilma tänapäevaste luure- ning öövaatlusseadmeteta Vene vägede 
kiire edu tugines eelkõige Georgia poliitilise juhtkonna vigadele ja väe-
juhatuse oskamatusele planeerida, valmistada ette ning juhtida suuri sõjalisi 
operatsioone.”17

Endine kaitseminister Mart Laar nõustub, et staabitöö ja hästi läbi-
mõeldud plaanid määravad sõja käigu, ja leiab, et Gruusia plaanid olid liiga 

15  Beaufre, Andrè 1965. Introduction to Strategy. London: Faber and Faber, pp. 34–35.
16  Kaas, Kaarel 2009. Georgia lahingute sõjalised paradoksid. – Diplomaatia, 25.09. 
<http://www.diplomaatia.ee/artikkel/georgia-lahingute-sojalised-paradoksid/>, (25.12.2013). 
17  Laaneots, Ants 2012. Venemaa kasvatab muskleid. – Postimees, 08.04. <http://arvamus.
postimees.ee/799456/ants-laaneots-venemaa-kasvatab-muskleid>, (25.12.2013).
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 hägusad18. Kolonelleitnant Riho Ühtegi, Eesti endine kaitseatašee Gruusias, 
on seda sõda põhjalikult analüüsinud. Üks tema peamisi järeldusi on, et 
Gruusia relva jõudude väljaõpe toimus valdavalt rühma- ja kompaniitasemel. 
Neil puudusid suuremad koostegutsemisõppused, kus oleks saanud harju-
tada tegutsemist operatsioonitasandil ja koostööd teiste relvaliikidega. Ühtegi 
 väidab isegi, et „sõjalisi operatsioone juhiti tihti otse poliitiliselt tasandilt. 
Jäi mulje, et sõjaväelt ei oodata peale täieliku allumise poliitilistele otsustele 
mitte mingit omapoolset initsiatiivi.”19

Ühtegi jätkab talle omase otsekohesusega: „[r]ahvuskaardil ja reservil, 
mis sõja ajal isegi korra mobiliseeriti, puudus täielikult juhtimine ja ülesanne. 
Mingisugust maakaitset ega organiseeritud tegevust polnud neile ette nähtud. 
Toetusüksused olid küll olemas, kuid puudulike sõjaaja ülesannetega ja ole-
matu tehnikaga. Varustus ja laskemoon tuli laiali vedada peamiselt Thbilisi 
piirkonnast. Sisuliselt võib öelda, et Gruusial oli hulk elukutselisi sõdureid 
kolmes väeliigis ning maaväes omakorda jalaväelased, tankistid ja suurtüki-
väelased, kes omavahel eriti koostööd ei teinud.”20

Intervjuus siinse artikli autorile lisas Ühtegi, et grusiinide juhtimine oli 
väga tsentraliseeritud ja kolme võitlevat brigaadi juhiti otse poliitiliselt tasan-
dilt: peamiselt tegi seda president, kuid mingil perioodil ka Thbilisi linnapea. 
Ka puudusid Gruusia juhtimisstruktuuris kaitseringkonnad.21

Kuigi eelnev näide ei tõesta, et operatsioonitasandi juhtivad vahe staabid 
oleksid iseenesest suutnud sõja käiku muuta, võib järeldada, et Gruusia 
vägede liigselt tsentraliseeritud juhtimismudel ei olnud parim lahendus. 
 Kõrgem juhtkond – kes juhtis distantsilt, Thbilisist – keskendus kolme võit-
leva brigaadi juhtimisele ja nende tegevuse kooskõlastamisele, teisisõnu: 
suunas oma põhipingutuse lahingutegevusele. Samas esines olulisi vajaka-
jäämisi mobiliseerimisel ning oskuses kasutada rahvuskaarti ja reservväelasi, 
kes ei olnud võitlevate brigaadide koosseisus. Seega jäi oluline osa võitlus-
võimelistest üksustest suuresti tarvitamata. 

Võis tekkida ka teine – küll hüpoteetiline – probleem, mis on vastuolus 
manööversõjapidamise põhimõtetega: võitlevaid üksuseid tuleb  juhtida 

18  Laar, Mart 2013. Vene-Gruusia sõda – 10 õppetundi Eestile. – Postimees, 09.08.
<http://arvamus.postimees.ee/1326502/mart-laar-vene-gruusia-soda-10-oppetundi-eestile>, 
(25.12.2013).
19  Ühtegi, Riho 2013. Vene-Gruusia 2008. aasta sõjast viis aastat hiljem. – Diplomaatia, august. 
<http://www.diplomaatia.ee/artikkel/vene-gruusia-2008-aasta-sojast-viis-aastat-hiljem/>, 
(25.12.2013).
20  Ibid.
21  Telefoniintervjuu kolonelleitnant Riho Ühtegiga, 05.02.2014.
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 lahinguväljal, mitte distantsilt. Puudus eesliinilt juhtiv ülem, kes oleks 
tunne tanud kogu lahingusituatsiooni. Vastasel korral oleks tõenäoliselt 
olnud võimalik teha paremaid otsuseid brigaadide suunamisel ja tegevuste 
koos kõlastamisel. Samuti oleks sellisel paikkondlikul ülemal olnud lihtsam 
 juhtida mobiliseeritavaid rahvuskaardi üksuseid ja reservväelasi. Kõrgem 
juhtkond pealinnas ei saanudki omada vahetut lahinguväljatunnetust ning on 
tõenäone, et just seetõttu jäid kasutamata paljud võimalused.

Eesti riigikaitse eelmises struktuuris oli kaitseringkondade staapide pea-
mine ülesanne korraldada ringkonnas juhtimist ja koostööd kõigi allüksuste 
vahel oma vastutusalas. Selleks pidid need staabid rahuajal planeerima ja 
korraldama ringkonnas vajalikke ettevalmistusi, õppekogunemisi ja kõiki 
muid tegevusi, mis on tarvilikud sõjaks valmistumisel. Niisiis oli täidetud 
eesliinilt juhtimise nõue.

1.4. Prantsusmaa langemise põhjuseid 1940. aastal

Klassika valdkonda kuuluv ja mitmeid olulisi õppetunde andnud näide on 
Prantsusmaa kaotus Saksamaale 1940. aasta kevadel. See oli operatsioon, mis 
hämmastas tervet maailma, kuna Prantsusmaa langes vaid kuue nädalaga. 
Sisuliselt lõikas poole väiksem Saksa vägi Prantsusmaa pooleks, olles sise-
nenud riiki suunast, mida peeti võimatuks lähenemisteeks. Saksa väe  kiirus ja 
tegutsemise kooskõlastatus põhjustas Prantsuse juhtkonnale tõelise n-ö stra-
teegilise šoki. Saksa väe edu põhjuseid aitab hästi avada toonase rünnaku-
plaani autor ja täideviija kindralooberst Heinz Guderian, kes käsitleb neid 
oma mälestusteraamatus22.

Guderian teadis, et jõudude tasakaal on tema kahjuks. Inglise-Prantsuse 
relvajõudude kasutuses oli 1940. aasta mais umbes 4800 tanki, Saksa relva-
jõududel oli pealetungi algul umbes 2200 tanki. „Meie vastas oli seega kahe-
kordne ülekaal, mis osutus veelgi suuremaks seetõttu, et Prantsuse tankid 
ületasid Saksa omi nii soomustatuselt kui ka suurtükkide kaliibrilt,” kirjutab 
Guderian.23

Oma mälestustes toob kindralooberst esile peamised põhjused, miks 
prantslased koos liitlastega rünnakule vastu seista ei suutnud. Esiteks esines 
vajakajäämisi luures. Siiski suudeti madalamal tasandil Guderiani võima-
likku plaani ette näha, kuid kõrgem juhtkond ei pidanud seda  tõenäoliseks. 

22  Guderian, Heinz 2009. Ühe sõduri mälestused. Tallinn: Olion. [Edaspidi Guderian 
2009]
23  Guderian 2009, lk 87–117.
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Teiseks: kui rünnak oli hoos ja prantslased said aru, mis oli toimumas, 
 puudusid piisavalt tugevad reservüksused, et läbitunginud Saksa üksusi pea-
tada. Jäiga juhtimiskultuuri tõttu ei moodustatud või ei kasutatud reserve ilma 
kõrgema juhtkonna loata, kes paraku magas maha kõik olulised võimalused. 
Guderian kirjeldab seda järgnevalt: „Prantsuse juhtkond soovis oma vägesid 
juhtida nõnda, et kindlatele plaanidele rajatud otsused tagaksid kindlaviisilise 
liikumise ja plaanipärased ründe- või kaitsesammud.” Kokkuvõtteks kaotas 
tugevam vägi ja terve riik sõja juhtide liigse enesekindluse ja jäikuse tõttu.24 

Oluline on ka esile tuua, et Guderian kooskõlastas isiklikult ja vahetult 
oma lahinguplaane teda toetava õhuväe allüksusega, mis oli ambitsioonika 
rünnakuplaani elluviimisel olulise tähtsusega. Märkimata ei saa ka jätta asja-
olu, et algusest peale ei olnud kõrgemal juhtkonnal plaani teostumisse mingit 
usku. Guderian viis plaani siiski ellu, eirates Hitleri enda keeldu ja riskides 
sõjakohtu alla andmisega.25 

Prantsuse juhtimismudel eeldas üldjuhul kõrgema staabi heakskiitu allu-
vate üksuste tegutsemiseks, niisiis oli juhtimine rangelt tsentraalne. Viimane 
nõudis üksuste suhteliselt jäika juhtimist kõrgemalt juhtimistasandilt, kus 
püüti esmalt ise saavutada vastase olukorrast võimalikult täpset arusaama. 
Alles seejärel anti üksustele korraldus ja luba sooritada vastukäik. Paraku jäid 
prantslased just seetõttu pidevalt oma käikudega hiljaks, kaotades sel moel 
lahingutempo ja initsiatiivi. 

Eelnenud näidete kokkuvõtteks saab öelda, et juhtimise ja otsustusõiguse 
liigne tsentraliseerimine ning lahingutegevuste raamnõuete ignoreerimine 
aitab kaasa vastase lahinguedule. 

Kaitseringkondadega riigikaitsemudel pakkus tõenäoliselt paremat 
lahendust eelkirjeldatud probleemide vältimiseks kui uus. Kuigi iseseisva 
otsustus õiguse andmine on rohkem juhtimiskultuuri küsimus, hakkab sõja-
tegevuses olulist rolli mängima üksuste tegevuste kooskõlastatus. Eesmärk 
on olla  kiirem kui vastane, lüüa tema nõrkusi enne, kui need muutuvad tuge-
vusteks26. Lahingutempot suudab hoida vaid kohapealne ülem, kes on kõigi 
oma meeltega keskendunud just tema vastutusalas toimuvale ning kellel on 
loodud varusidesüsteemid. 

Keegi peab tegema pädevaid otsuseid konkreetses lahingupiirkonnas, 
näiteks kus võidelda ja kus mitte, et plaani oleks hõlmatud kõik vajalikud 
jõud. Tallinna piirkonnast oleks selliseid, näiteks Sillamäe lähistel toimuvaid 

24  Ibid.
25  Ibid.
26  Wyly 2014, lk 97–99.
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lahinguid keeruline juhtida vähemalt kahel põhjusel. Esiteks puudub vahetu 
lahinguväljatunnetus ning teiseks on võimalik, et keskendatus konkreetsele 
lahingule hajub olukorras, kus peastaap peab samal ajal tegelema veel mitme 
sarnase olukorra lahendamisega muudes piirkondades. Ei saa ka välistada 
võimalikke sideprobleeme, mille puhul näiteks jalaväebrigaadi ja maakaitse-
pataljoni ühisoperatsioonikavandi tegutsemisjuhised ei pruugi õigeks ajaks 
allüksusteni jõudagi. Kohapealne ülem saaks sellised probleemid, kasvõi 
käskjalga kasutades, kiiremini lahendatud.  

2. Kaitseväe uus ja eelmine juhtimismudel: poolt ja vastu 

Edasises tuleb kõigepealt juttu uue arengukava aspektidest, mis  muudavad 
oluliselt senist juhtimismudelit. Sellele järgnevad näited nende endiste 
 kõrgete ohvitseride arvamusavaldustest, kes olid seotud eelmiste arengu-
kavade loomise ja rakendamisega.

2.1. Kaitseringkondade algidee ja loomine 

Siinne peatükk käsitleb Kaitseväe juhtimisstruktuuri loomist 1990. aastate 
lõpus ja selle taustategureid. Allikateks on peamiselt erialakirjanduses aval-
datud seisukohavõtud ja intervjuud toonase mudeli loojatega.

Kaitseringkonnad loodi 1998. aastal Vabariigi Valitsuse määrusega, 
 millega moodustati neli kaitseringkonda (Põhja-, Kirde-, Lõuna- ja Lääne 
kaitseringkond) koos nende alla kuuluvate maakondadega27. 2002. aastal 
muutis valitsus oma määrusega kaitseringkondade vastutusalasid, kaotades 
Kirde kaitseringkonna ja viies viimase vastutusalad Põhja kaitseringkonna 
alla. Ühtlasi nimetati Lääne kaitseringkond Lääne-saarte erikaitsepiirkonnaks 
ning loodi eraldiseisevTallinna erikaitsepiirkond.28 Kuus aastat hiljem otsus-
tati järjekordse Kaitseväe korralduse seaduse29 ning sellele tuginenud Vaba-
riigi Valitsuse määrusega30 naasta esialgse struktuuri ja nimetuste juurde. 

27  Kaitseringkondade moodustamine ja nende staapide formeerimine. – RT I 1998, 28, 
374. <https://www.riigiteataja.ee/akt/74910>, (25.12.2013).
28  Kaitseväe struktuur ja paiknemine, §7. – RT I, 2002, 44, 290. 
<https://www.riigiteataja.ee/akt/110031>, (25.12.2013).
29  Kaitseväe korralduse seadus, §13. – RT I, 20.03.2013, 18. 
<https://www.riigiteataja.ee/akt/120032013018>, (25.12.2013).
30  Kaitseväe ülesehitus. – RT I, 2002, 44, 290. 
<https://www.riigiteataja.ee/akt/12856223>, (25.12.2013).
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Artiklis ei vaadelda seda, mis konkreetselt põhjustas kuueaastase struktuuri-
eksperimendi ja hiljem algversiooni juurde tagasimineku, kuid võib järel-
dada, et ühel või teisel kujul peeti kaitseringkondadel põhinevat juhtimis-
mudelit 14 aastat (1998–2012) parimaks võimalikest.

Kaitseringkondadel põhineva juhtimismudeli loojaks ja ülesannete 
 püstitajaks oli kindral (sel ajal veel kolonel) Ants Laaneots. Kaitsering-
kondade idee üks esimesi kirjeldusi ilmus ajakirja Kaitse Kodu! veergudel 
1995. aastal31. Täpsustatult on Laaneots sellest kirjutanud aastatel 1999 ja 
2000, millest annab kokkuvõtliku ülevaate 2000. aasta artikkel „Kaitsering-
kond ja tema ülesanded”:
1. „Kaitseringkond on iseseisvateks operatsioonideks võimeline, mitmetest 

kaitsepiirkondadest ja erinevate väeliikide üksustest koosnev sõjalis- 
territoriaalne operatiivne üldväekoondis. 

2. Kaitsepiirkonnad moodustatakse Kaitseliidu malevate baasil kui terri-
toriaalkaitse32 ülesannete täitmiseks ettenähtud, kindlat vastutuspiirkonda 
omavad taktikalised üksused.

3. Üldotstarbelistesse jõududesse33 määratakse kaitseväe kõige paremini rel-
vastatud ning väljaõpetatud üksused. Nende hulka kuuluvad mehhanisee-
ritud, jalaväe-, rannakaitse-, suurtükiväe-, õhutõrje- ja pioneeriväeosad. 
/…/ Nad ei ole seotud mingite kindlate vastutusaladega ja neid kasuta-
takse kaitseväe (ülem-)juhataja otsusega kõige tähtsamate lahinguülesan-
nete täitmiseks riigi territooriumi ükskõik millises osas.”34 

31  Laaneots, Ants 1995. Tahad rahu – valmistu sõjaks. – Kaitse Kodu!, detsember, lk 34–37. 
<http://www.kaitseliit.ee/files/kaitseliit/img/files/KK1995_nr_2_lk_34-37.pdf>, (25.12.2013).
32  Laaneots, Ants 2000a. Territoriaalkaitse – relvastatud rahva strateegia. – Kaitse Kodu!, 
november, lk 5–11. <http://www.kaitseliit.ee/files/kaitseliit/img/files/KK2000_nr_5_lk_5-
11.pdf>, (23.10.2014). [Edaspidi Laaneots 2000a] Kindral Laaneots defineerib terminit 
territoriaalkaitse kui riigikaitse ülesehituse ja kaitsetegevuse süsteemi erivormi, millele on 
iseloomulikud „kaitsejõudude detsentraliseeritud juhtimissüsteem; riigikaitse; territoriaalne 
ülesehitus; kaitsejõudude jagunemine kahte ossa, üldotstarbelisteks jõududeks ja maa-
(territoriaal-) kaitseväeks; klassikalise ja hajutatud lahingu taktika ning sissitegevuse 
kompleksne kasutamine”. Vt Laaneots 2000a, lk 6. 
33  Ibid. Üldotstarbelised jõud pidid moodustuma kaitsejõudude kõige lahinguvõimelisema 
ja mobiilsema osa, olles määratud riigikaitse kõige tähtsamate ja vastutusrikkamate ülesan-
nete täitmiseks agressiooni põhikolletes ja vaenlase pealöökide suundadel ükskõik millises 
riigi osas. Vt Laaneots 2000a, lk 9. 
34  Laaneots, Ants 2000b. Kaitseringkond ja tema ülesanded. – Kaitse Kodu!, veebruar, lk 5–6. 
<http://www.kaitseliit.ee/files/kaitseliit/img/files/KK2000_nr_1_lk_5-8.pdf>, 
(25.12.2013). [Edaspidi Laaneots 2000b]
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Kokkuvõtlikult nägi Laaneots kaitseringkondade staapides väekoondiste 
staape, kelle ülesandeks on kogu lahingutegevuse juhtimine oma vastutusalal. 
Ringkonna staabid pidid alluma otse Kaitseväe juhatajale, olles oma vastutus-
alal valmis ka iseseisvalt lahingutegevust juhtima. Kaitseringkond omakorda 
pidi jaotuma kaitsepiirkondadeks, mille vastutusalad ühtisid Kaitse liidu male-
vatega. Kaitseliidu sõjaaja malevad jagas Laaneots organisat siooniliselt kahte 
peamisse ossa: lahingu- ja sisekaitseüksused. Sõja korral pidid lisaks Kaitse-
väe ja Kaitseliidu allüksustele minema kaitseringkondade juhtimise alla ka 
piirivalve ja päästeameti relvastatud üksused.35 Kogu  süsteem  toetus kahele 
territoriaalkaitsekontseptsiooni alustalale: detsentraliseeritusele ja piirkond-
likkusele36. Detsentraliseeritus tähendas, et kaitseringkond pidi alustama ise-
seisvalt vastupanu olukorras, kus vastane on sisenenud tema vastutus alasse, 
kuid kõrgemast staabist pole juhiseid tulnud37.

Oluline on märkida, et kindral rõhutas kaitseringkonna toimimist 
operat sioonitasandi38 juhtimisüksusena. Viimane eeldab kõrgetasemelist 
planeerimis oskust ehk vastava ettevalmistuse saanud ohvitsere, kellel on 
 piisav teadmispagas ja planeerimiskogemus. 

Teiseks järeldub Laaneotsa mudelist üldotstarbeliste üksuste kui operat-
sioonitasandi reservi olulisus. Nimetatud põhimõtet erukindral küll otsesõnu 
ei maini, kuid seda saab järeldada juhtimistasandi ja ülesande kirjelduses 
mainitust: „/.../ kaitseväe juhataja otsusega kõige tähtsamate lahing[u]üles-
annete täitmiseks /../”39. 

Veel eelmine sõjalise kaitse arengukava (2009–2018) lähtus kaitse-
ringkondadel põhinevast ülesehitusest. Selle järgi pidid sõjaaja Kaitseväe 
moodustama 2018. aastal keskalluvusega üksused, maaväes (üks) mehhani-
seeritud jalaväebrigaad koos kõigi vajalike toetusüksustega ning kaitse-
ringkondades moodustatavad reservüksused ja Kaitseliidu üksused.40

Kirde kaitseringkonna endine ülem kolonel Martin Herem tõdeb, et 
kaitseringkondadel on sõjaväelises juhtimises oluline roll. Probleemiks oli 
küll piisava hulga inimeste puudumine, mis jättis kaitseringkonna halvasti 

35  Laaneots 2000b. 
36  Ibid. 
37  Suuline intervjuu erukindral Ants Laaneotsaga, 16.12.2013. [Edaspidi Laaneots 2013b]
38  Kuigi nüüd on üha enam levinud seisukoht, et terminid operatiivne ja operatsiooniline ei 
kattu mõistesisult, kasutati neid sel ajal sünonüümidena (autori märkus).
39  Laaneots 2000b, lk 5–8.
40  Sõjalise kaitse arengukava, lk 13. 
<http://www.kmin.ee/files/kmin/img/files/SKAK.pdf>, (25.12.2013).
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 komplekteeritud brigaadi suuruseks. Samas on territoriaalse juhtimise ja 
 toetuse seisukohast selline juhtimisstruktuur Heremi arvates iseenesest adek-
vaatne ja vajalik.41

Lisaks kaitseringkonnale rahuajal alluvatele väeosadele (pioneeri-, suur-
tükiväe-, õhutõrje- ja Viru jalaväepataljon)42 pidid sellele sõja korral ja 
Kaitse väe juhataja korraldusel alluma ka Kaitseliidu Alutaguse, Viru, Järva 
ja Jõgeva malev43.

Kolonel Herem toob esile, et kaitseringkonna ja sealsete malevate koos-
tööharjutustel esines probleeme. Esiteks oli see Heremi arvates tingitud male-
vate staapide ja nende väljaõppe üldisest nõrgemast tasemest ning teiseks 
Kaitseliidu peastaabi toetuse puudumisest. „Probleem oli ka selles, et sõja 
korral ei oleks tohtinud maleva üksuseid kasutada väljaspool nende maa-
konda. Kui sellel mingil moel ka mõte on, siis praktikas kaob see sootuks. 
Kujuta ette Raplamaa mehi, kes ootavad lahinguid oma territooriumil; need 
jõuaksid sinna siis, kui Lääne-Viru ja Tartu omad on purustatud või laiali 
aetud,” kirjutab Herem.44

Lisaks kritiseerib Herem Laaneotsa kava teostust. Kõneldes vahenditest, 
mis oleks võimaldanud plaanitud võimeid välja arendada, on ta seisukohal, 
et neid ei olnud ilmselgelt piisavalt. Lühikese ajavahemiku jaoks oli võetud 
liiga suur eesmärk. Seetõttu ei toiminud ka kaitseringkonnad nii, nagu nad 
oleksid pidanud. Struktuuri sissekirjutatud pataljonide tarvis ei olnud tege-
likult piisavalt inimesi, laskemoona, sidevahendeid, erivarustust jne. Laane-
ots ja Kunnas ei toetanud kokkuhoidlikumaid plaane. Vaatamata sellele 
oli juhtimises ja otsustuspädevuses rohkem selgust kui uues arengukavas. 
 Praegune struktuur on ebaselge, leiab Herem.45

41  E-kirjavahetus kolonel Martin Heremiga, 15.12.2013 ja 14.01.2014. [Edaspidi Herem 
2013, 2014]
42  Kirde Kaitseringkonna põhimäärus. – RT lisa 2008, 104, 1491. <https://www.riigitea-
taja.ee/akt/13352503>, (25.12.2013).
43  Herem 2013, 2014.
44  Ibid.
45  Ibid.
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2.2. Kaitseväe ja Kaitseliidu uus juhtimismudel

Arengukavas seisab, et „Maaväe staap ja Kaitseväe Peastaap liidetakse ja 
kaitseringkonnad reorganiseeritakse ning territoriaalkaitse46 antakse  tervikuna 
Kaitseliidu pädevusse. Sõjaaja maakaitsestruktuuris luuakse lisaks Maakaitse 
staabile viis territoriaalse vastutusalaga maakaitseringkonda, neist üks saab 
vastutama nn Suur-Tallinna ala eest. Rahu ajal on maakaitse ringkondade 
staabid Kaitseliidu Peastaabi või Kaitseliidu malevate staapide koosseisus.”47

Märgitakse ka, et „/.../ [t]erritoriaalkaitse poolt loodavat kogu Eestit  katvat 
turvavaipa hakatakse senisest veelgi enam tähtsustama ning maakaitse saab 
konkreetse vastutaja – Kaitseliidu –[,] kellele see saab olema peamine sõja-
line ülesanne. Maakaitse (15 Kaitseliidu malevat) tõhus sõjaline juhtimine ka 
kõige keerulisemas situatsioonis toimub kriisi- ja sõjaolukorras aktiveerita-
vate viie territoriaalse vastutusalaga maakaitseringkonna kaudu.”48

Lisaks: „Eesti sõjalise kaitse mobilisatsiooni ja toetuse ülesanded koon-
datakse loodavasse Toetuse väejuhatusse. Toetuse väejuhatuse põhilised üles-
anded on mobilisatsiooni ja formeerimise, logistilise toetuse ning vastuvõtva 
riigi toetuse alaste valdkondade juhtimine ning sõjalise hariduse valdkonna 
koordineerimine.”49

Alates 2014. aasta 1. augustist kehtima hakanud Kaitseväe korralduse 
 seadusest on Kaitseväe struktuuriüksused Kaitseväe peastaap, õhuväe staap, 
väeüksused, sõjaväepolitsei, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, NATO 
küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingent, luurekeskus, toetuse väe-
juhatus ja erioperatsioonide väejuhatus50. Väeüksustena nimetab seadus 
järgmisi üksusi: brigaad, grupp, pataljon, divisjon, laevastik ja baas51. Niisiis 
puudub nüüdsest väeüksuste loetelust kaitseringkond52.

46  Arengukavas ja ka muudes dokumentides puudub siiani termini territoriaalkaitse ametlik 
definitsioon. Arengukava kasutab mõisteid territoriaalkaitse ja maakaitse sünonüümidena 
(vt joonealune selgitus, lk 4), kuid see ei ole vastavuses seisukohaga, mida on varasemalt 
kirjeldanud kindral Laaneots (vt Laaneots 2000a). Vt ka märkust 32. 
47  Riigikaitse arengukava 2013–2022, lk 5.<http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valit-
sus/arengukavad/kaitseministeerium/Riigikaitse_arengukava_2013-2022_avalik%20osa.
pdf>, (25.12.2013). [Edaspidi Arengukava 2013–2022]
48  Ibid., lk 4.
49  Ibid., lk 5.
50  Kaitseväe korralduse seadus. – RT I, 14.03.2014, 36. 
<https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014036>, (13.10.2014). Vt. joonist 1.
51  Ibid., §13, lg 1.
52  Ibid., kaitseringkonda kirjeldav §16 on tunnistatud kehtetuks.
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Kuna maaväe staap liideti Kaitseväe peastaabiga, siis jäi ainuke  võimalus, 
et uus maakaitsestaap moodustatakse Kaitseliidu peastaabi baasil. Nii ka tehti 
ja juba 2014. aasta Kevadtormil osalesid peamiselt Kaitseliidu peastaabi  põhjal 
moodustatud maakaitsestaap ja üks maakaitseringkond53. Kahjuks ei ole õppu-
sel antud hinnangud uue kontseptsiooni kohta avalikult kätte saadavad.

Sõjaväelise juhtimise põhitõdedest ja relvajõudude üldistest tegutsemis-
põhimõtetest lähtudes on vaja enne kriisi või sõja puhkemist määrata 
 vastutusalad ning harjutada koostööd. Sõjaväeline planeerimine ja juhtimis-
süsteemi sissetöötamine nõuab piisavat ajavaru ning pädevaid inimesi. Kuna 
Kaitseliidul 2014. aastal tegevteenistujaid juurde palgata ei lubata, tuleb 
saada hakkama olemasolevate jõududega54. 

Sarnast juhtimissüsteemi on Kaitseliidus tegelikult juba ükskord varem 
proovitud rakendada. Alates 1. jaanuarist 2004 kehtis Kaitseliidus struktuur, 
mis põhines neljal juhtmaleval. Juhtmalevate staapide põhiülesandeks oli 
Kaitseliidu malevate tegevuse planeerimine ning koordineerimine oma ja 
naabermalevate vastutusalal. Juhtmalevateks määrati Harju, Tartu, Alutaguse 
ja Pärnumaa malev.55 

Tollaegse Kaitseliidu Peastaabi ülem major Urmas Muld on väitnud, et juht-
malevate eesmärk oli parandada koostöövõimet neis malevates, kus liikmeid, 
vahendeid ja instruktoreid seatud ülesannete täitmiseks nappis, samuti leida 
lisaliikmeid. Lisaks määrati juhtmalevatele pataljoni staabi ülesanded, mis 
pidid hakkama juhtima alluvatest malevatest moodustatud allüksusi  sõjaajal.56 

Paraku ei hakanud see kontseptsioon kunagi korralikult tööle. Viimase 
kinnituseks võib olla kasvõi see, et juhtmalevate volitusi, struktuuri ega 
 kirjeldust ei leia praeguseks Kaitseliidu Peastaabi või malevate kodulehte-
delt mujalt kui arhiivifailidest. Samas ei ole seda mudelit ka keegi ametlike 
käskkirjadega tühistanud. 

Anonüümseks jääda soovinud, pikaaegne Kaitseliidu vanemohvitser57, 
kes oli juhtmalevate arendamise ajal juhtival kohal, nimetas põhjused, miks 
tema arvates toonane juhtimismudel tööle ei hakanud. Kuna tol ajal olid 

53  Kaitseliidu Maakaitsestaap liitub Kevadtormiga 2014. Kaitseliidu pressiteade. 
<http://www.kaitseliit.ee/et/kaitseliidu-maakaitsestaap-liitub-kevadtormiga>, (13.10.2014).
54  Simson, Priit 2013. Meelis Kiili: tulevikus oleme totaalkaitseks valmis. – Riigikaitse, 19.12. 
<http://riigikaitse.lehed.ee/2013/12/19/meelis-kiili-tulevikus-oleme-totaalkaitseks-valmis/>, 
(25.12.2013).
55  Malevad (arhiivifail) 2004. <http://archive.is/ns1GL>, (25.12.2013).
56  Muld, Urmas 2005. Uut Kaitseliidus 2005. aastal. – Kaitse Kodu!, 1/2, lk 6–7. 
<http://www.kaitseliit.ee/files/kaitseliit/img/files/KK2005-1-2.pdf>, (25.12.2013).
57  Telefoniintervjuu anonüümseks jääda soovinud Kaitseliidu vanemohvitseriga, 24.03.2014.



200 RENE TOOMSE

kõik  malevad iseseisvad juriidilised isikud, siis tekitas teistes malevates 
pahameelt see, et kellelegi antakse suuremad privileegid. Halvenevad suhted 
ei saa kunagi olla tõhusa koostöö alus ja seetõttu leidis juhtmalevate idee 
vähest toetust. Siiski märkis intervjueeritav, et idee kui selline oli hea ja see 
võiks praeguses olukorras toimida. Esiteks ei ole Kaitseliidu malevad enam 
ise seisvad struktuuriüksused ega juriidilised isikud ja teiseks on uuenenud 
isikkoosseisuga malevate staapides nüüdseks parem arusaam koostöö olu-
lisusest.58 

Tuleb märkida, et ei maakaitsestaapi ega maakaitseringkondi pole teema-
kohastes seadustes (nt Kaitseväe korralduse seadus, Kaitseliidu seadus, riigi-
kaitseseaduse eelnõu) struktuuriüksustena mainitudki. Neid pole siiani nime-
tatud üheski õiguslikku tähendust omavas dokumendis. Selline määramatus 
võib tekitada tõsiseid juriidilisi probleeme koosseisu, ülesannete, volituste 
jms osas59.

Brigaade puudutavas seisab Kaitseväe koduleheküljel järgnev info:

„1. jalaväebrigaad areneb löögijõuliseks mehhaniseeritud brigaadiks. 
1. jala väebrigaad varustatakse ja relvastatakse täielikult ning selles aren-
datakse välja soomusmanöövervõime. 1. jalaväebrigaad saab omale ühe 
jalaväe lahingumasinatel pataljoni, kaks soomustransportööridel patal-
joni, iseliikuvate suurtükkide pataljoni ning kõik vajalikud toetusüksused. 
 Brigaadi koosseisus olev elukutseline Scoutspataljon saab moodsad jala-
väe lahingumasinad, ülejäänud brigaadi manööverpataljonid varus tatakse 
 soomukitega. 2022. aastaks luuakse ja arendatakse täielikult välja ka 
2. jalaväebrigaad staabiga Võrus, mis tõstab oluliselt Kaitseväe tulejõudu 
ning kiirreageerimisvõimet. Tegu on motoriseeritud brigaadiga, millel on 
täielikult mehitatud ja varustatud üksused.”60

Teema lõpetuseks tuleb vaadelda ka reformi ametlikke põhjendusi: miks oli 
tarvis kogu juhtimisstruktuur niivõrd oluliselt ringi teha? Arengukava nime-
tab peamiste argumentidena, et „[t]ulenevalt ohuhinnangutest on vaja luua 
reaalselt ja vajadusel kiirelt reageerivad üksused. Täna on kiirreageerimis-
võime puudulik. Uue arengukavaga suureneb sõjalise kaitse juhtimise efek-
tiivsus ning väheneb bürokraatia. Samuti suureneb tugiteenuste efektiivsus. 

58  Ibid.
59  Kaitseringkondadel olid põhimäärused (autori märkus). Vt www.riigiteataja.ee, märksõna 
kaitseringkond.
60  Arengukava 2013–2022. <http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/riigikaitse-arengukava>, 
(14.10.2014).
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Lisaks ei olnud eelmine arengukava täiel määral elluviidav, kuna vahepealne 
majanduskriis vähendas planeeritud raha rohkem kui kolmandiku võrra.”61

Kokkuvõtlikult on arengukavas võimalik eristada nelja valdkonda, millega 
muudatusvajadust põhjendatakse:
1) kiirreageerimisvõime paranemine;
2) efektiivsem sõjaväeline juhtimine ja vähenev bürokraatia;
3) tõhusam tugiteenuste võrgustik;
4) majanduslik ökonoomsus. 

Nimetatud neljast argumendist on dokumendis vaid viimane selgelt ja fakti-
liselt põhjendatud, mis siiski ei tõesta mingil viisil, et eelmine juhtimismudel 
oleks iseenesest olnud liigselt kulukas. Esimese kolme kohta puudub aga 
arengukavas igasugune selgitus, milliste kaalutluste tulemusel neile järel-
dustele jõuti.

Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 
 kinnitab, et muudatuste tõttu „[p]araneb Kaitseväe juhtimine ning suureneb 
selle efektiivsus. Seadusemuudatuse põhieesmärk on koondada sarnased 
funktsioonid ühte struktuuriüksusesse, lühendada käsuliini ja vähendada 
 erinevaid juhtimistasandeid. Sellega kaasneb ülesannete täitmise efektiiv-
suse tõus ning olemasoleva personali optimaalsem kasutamine.”62 Seletus-
kirja põhjendused jäävad paraku loosunglikeks, sest ühtegi sisulist selgitust, 
kuidas lubatu tegelikkuses realiseerub, kirjas ei ole.

Lõpetuseks tuleb tuua välja ka juriidiline ebakõla Kaitseväe ja Kaitseliidu 
vahel. Nimelt ei sätesta kehtiv Kaitseväe korralduse seadus Kaitseliidu ülema 
vahetut allumist Kaitseväe juhatajale63. Fakt on see, et Kaitseväe korralduse 
seadus ei maini Kaitseliitu mitte üheski sättes. Samas määrab Kaitseliidu 
seadus Kaitseliidu ülema Kaitseväe juhataja vahetuks alluvaks, kusjuures ka 
viimasel on seoses Kaitseliiduga erinevaid ülesandeid64. Ebakõlaga on tege-
mist seetõttu, et Kaitseväe korralduse seadus peaks ka ise selgelt kinnitama, 

61  Arengukava 2013–2011, lk 1, 3, 5.
62  Seletuskiri kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste sea-
duste muutmise seaduse eelnõu juurde 2013. – Riigikogu, 24.09, lk 17.
<http://www.riigikogu.ee/index.php?op=emsplain&page=pub_file&file_id=c0fd94b6-698e-
49e5-b2f8-59be766c0d08&>, (25.12.2013). [Edaspidi Seletuskiri 2013]
63  Kaitseväe korralduse seadus, § 23, lg 1. – RT I, 2008, 35, 213. 
<https://www.riigiteataja.ee/akt/123042014004>, (13.10.2014).
64  Kaitseliidu seadus, § 11, lg 1; § 12. – RT I, 20.03.2013. 
<https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014052>, (13.10.2104).
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et Kaitseliidu ülem allub vahetult Kaitseväe juhatajale ja samuti vähemalt 
viitama Kaitseväe juhataja ülesannetele seoses Kaitseliiduga.

2.3. Kriitikud ja nende vastuväited

Eelmine Kaitseväe juhataja erukindral Ants Laaneots on nimetanud plaani 
otsesõnu toimiva juhtimissüsteemi lõhkumiseks ja territoriaalkaitse sisuliseks 
likvideerimiseks. Tema väitel ei saa nii olulist vastutust panna Kaitseliidu 
kui peamiselt vabatahtlikest koosneva organisatsiooni õlule.65 Laaneots jääb 
siiski avalikkusega suheldes suhteliselt reserveerituks, kuid on esitanud oma 
eriarvamuse kirjalikult peaministrile66. Autor intervjueeris erukindralit, et 
saada tema eriarvamuste kohta põhjalikumat ülevaadet.

Laaneots on endiselt seisukohal, et arengukavas plaanitud muudatu-
sed tähendavad senise kaitsevõime lammutamist. Muudatus on poliitiline 
otsus, mis ignoreerib sõjaväelise juhtimise ja Kaitseväe sõjaaja koosseisule 
üle mineku printsiipe. Kaitseringkondade loomise mõte oli juba rahuajal 
hajutatud juhtimise õpetamine ja harjutamine ehk detsentraliseeritud sõja-
pidamisvõime loomine. Vastane püüab alati kõigepealt hävitada kõrgemat 
staapi, seega tuli luua iseseisva juhtimise eeldused ringkondlikul tasandil, 
kus suudetaks jätkata koordineeritud vastupanu ka siis, kui kõrgemat staapi 
enam ei ole. See süsteem on praeguseks lõhutud – kaitseringkondade staabid 
on juba oma tegevuse lõpetanud.67

Laaneotsa hinnangul ei ole põhjendus, et vana süsteemi väljaarenda-
miseks puudus raha, argumenteeritud. Tõepoolest: majanduslangus aastatel 
2008–2009 nullis ligi 30% plaanitud kaitse-eelarvest, kuid vahendite vähe-
nemine ei õigusta kuidagi juhtumismudeli kardinaalset muutmist. Üksuste 
mehitamist ja hankeid oleks saanud hajutada pikemale perioodile, kuid see 
ei pea tähendama juhtimisskeemi põhimõttelist muutmist. Erukindral võrd-
leb olukorda multifunktsionaalse maja ehitamisega, kus on arvestatud kõik-
võimalikke tulevikuvajadusi. Ehitus algas 2007. aastal, vundament sai vala-
tud, seinad on juba püsti ja katus peal. Ootamatult väheneb eelarve. Mõistlik 
ehitaja pikendab ajaraami ja teeb rahulikult võimaluste piires edasi. Praegu 

65  Kaio, Heidit 2013. Ants Laaneots: ma olen eluaeg õppinud ründama. – Eesti Päevaleht, 06.06. 
<http://epl.delfi.ee/news/lp/ants-laaneots-ma-olen-eluaeg-oppinud-rundama.d?id=66399210>, 
(25.12.2013).
66  Laaneots, Ants 2013a. Kaitseringkondade juhtimine pole kaitseliidule jõukohane. – Delfi.ee, 
24.01. <http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/laaneots-kaitseringkondade-juhtimine-pole- 
kaitseliidule-joukohane.d?id=65578542>, (25.12.2013).
67  Laaneots 2013b
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aga leiame end olukorrast, kus on lammutatud kogu senine konstruktsioon 
koos vundamendiga ning hakatud ehitama uut, väiksemat ja vajadustele tege-
likult mittevastavat maja alates uuest vundamendist. Rahaline ja ajakulu on 
tegelikult suuremad, kui oleks olnud seni ettevõetu jätkamisel.68

Laaneots toob esile ka fakti, et 2010. aastal loodud ja põhjalikult läbi-
mõeldud kaitsesüsteem kui tervik oli aluseks NATO kaitseplaanide loomisel, 
mis nägi ette, et häda korral tullakse Eestile appi. Lisaks võrdleb ta praegust 
olukorda ja uut mudelit Gruusia strateegia- ja operatsioonitasandi vigadega 
2008. aasta sõjas. Eriti teravalt tulid juhtimisprobleemid esile poliitikute 
 sekkumisel sõjaväelisse juhtimisse. Selle tulemusel puudus lõpuks selge juht, 
kes oleks suutnud lahingutegevust sünkroniseerida. Gruusia vägede olukord 
muutus kiiresti kaoseks ja selle tulemusel kadus võime osutada kooskõlas-
tatult vastupanu. Sama olukord võib tulevikus korduda ka Eestiga.69 

Negatiivne on Laaneotsa hinnang ka maaväe staabi likvideerimisele. 
Tema arvates toimub sel moel sõjatasandite (strateegia- ja operatsiooni-
tasand) ohtlik segunemine, mis võib tekitada samu tagajärgi nagu Gruusias. 
Eesti on väike riik, millel puudub „operatiivsügavus”. Kuna agressor püüab 
alati sooritada üllatusrünnakut, siis peab juba rahuajal olema olemas toimiv 
juhtimissüsteem. Maaväe staap on selle süsteemi oluline osa.70 

Samuti ei näe erukindral mõtet uue seadusega loodud toetusväejuhatusel. 
Uue kava järgi koondatakse mobilisatsioon ja formeerimine seni ringkonda-
desse plaanitud kaheksa formeerimiskeskuse asemel kahte. See on Laaneotsa 
hinnangul ohtlik. Esiteks pikeneb oluliselt reservväelaste saabumise ja ka 
varustamisele kuluv aeg, kuna paljudel tuleb liikuda kohale kaugemalt. Seega 
pikeneb oluliselt reservüksuste üleviimine sõjaaja koosseisu. Teiseks on siiani 
selgusetu, kelle alluvusse määratakse need mobiliseeritavad reserv üksused, 
kes ei kuulu kummagi brigaadi koosseseisu. Neid üksusi tuleb pidevalt juurde, 
kuid brigaadide koosseis on piiratud. Olukord on reservväelaste suhtes niisiis 
nüüd samasugune, nagu see oli Kaitseväe taasloomise esimesel kümnendil.71

Laaneotsa järgi ei ole realistlikult hinnatud Kaitseliidu võimet võtta üle 
kaitseringkondade ülesandeid maakaitseringkondadena. Esiteks ei olnud 
isegi Kaitseväes piisavat ohvitserikaadrit selleks, et mehitada kaitsering-
kondade staabid vajaliku kiirusega, Kaitseliidus on neid aga veelgi vähem. 
Teiseks oluliseks probleemiks on raskerelvastuse puudumine Kaitseliidus, 

68  Ibid.
69  Ibid.
70  Ibid.
71  Ibid.



204 RENE TOOMSE

mis ei võimalda sel olla arvestatav vastane agressori mehhaniseeritud üksuste 
ja dessantide vastu. Uus plaan tähendab, et sõja korral keskendub üks  brigaad 
Narva ja teine Võru suunale. Kuid kes kaitseb ülejäänud Eestit? Kes  kaitseb 
Tallinna? Arengukava ei näe ette operatiivreservi72, mis oleks suuteline 
 tegutsema suundades, kus brigaadid ei tegutse.73 

Lõpetuseks toob erukindral esile veel mõned olulised aspektid, millega 
uus arengukava tundub vastuollu minevat. Varem oli plaanitud maaväe ülema 
alluvusse viis üksust: neli kaitseringkonda (territoriaalüksused) ja üks bri-
gaad (manööverüksus), mis on iseenesest optimaalse juhtimisvõime piir.74 
Seejuures on oluline, et kõik reservväelased olid varasemaga juba määratud 
konkreetsetesse üksustesse või sinna määramisel ning need üksused pidid 
alluma olemasolevatele staapidele (kas brigaadile või kaitseringkondadele). 
Uue arengukavaga tekib aga olukord, kus ühest küljest Kaitseväe juhataja 
juhitavate lahinguüksuste arv langeb kolmele (kaks brigaadi ja Kaitseliit75), 
kuid samas jäävad selgete suunisteta kõik need reservväelased, kelle sõja-
aja ametikohad ei ole kas brigaadides või Kaitseliidus. Mobiliseeritute arv 
 väheneb seega oluliselt, mis on sõjalisest seisukohast ebamõistlik.76

Teravalt kritiseerib uut juhtimismudelit ka reservkolonelleitnant Leo 
 Kunnas, kelle hinnangud ühtivad peamistes punktides Laaneotsa omadega. 
Kunnas tuletab meelde, et kogu juhtimissüsteem peab lähtuma kriisi- ja 
sõjaaja vajadusest. Ta analüüsib võimalikke sõjastsenaariume: olukorda, 
kus Eestit võidakse rünnata mitmest erinevast suunast. Just eelneva tõttu 
näeb ta suuri mat ohtu ringkonnapõhise juhtimisvõime kaotamises. Nimelt 
on väikeriigi suurim sõjaline risk juhtimise liigne kontsentreerimine. 
 Detsentraliseeritud juhtimist, mida kaitseringkondade staabid võimaldasid, 
on palju raskem hävitada.77

72  Tõenäoliselt peab Laaneots operatiivreservi all silmas piisavalt tugevat löögivõimelist 
üksus lisaks brigaadidele olukorras, kus viimased võivad olla seotud vastasega nii kirde kui 
kagu suunal samal ajal (autori märkus). 
73  Laaneots 2013b.
74  Sõjaajalugu on tõestanud, et dünaamilises lahinguolukorras suudab ülem juhtida hästi 
3–5 üksust.
75  Kaitseliit hakkab sõja ajal koosnema viiest maakaitseringkonnast, mis peaks oma suuruse 
ja vastutusala tõttu olema ise brigaadide ekvivalendid (autori märkus).
76  Laaneots 2013b.
77  Kunnas, Leo 2013a. Vene ohvitserid itsitavad Eesti sõjalise riigikaitse arengukava vaadates 
pihku. – Delfi.ee, 22.11. <http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/leo-kunnas-vene-
ohvitserid-itsitavad-eesti-sojalise-riigikaitse-arengukava-vaadates-pihku.d?id=67143424>, 
(25.12.2013).
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Kuigi arengukava nimetab kaitseringkondadega toimuvat reorganiseeri-
miseks, nii et samad ülesanded lähevad üle Kaitseliidule, ei pea Kunnas seda 
reaalselt teostuvaks plaaniks. Esiteks puuduvat Kaitseliidul selleks inimesed 
ja vahendid. Teiseks tekib tõenäoliselt kaks paralleelset juhtimisliini,  millel 
võib puududa kokkupuutepunkt enne Kaitseväe juhatajani väljajõudmist. 
Kolmanda olulise ohuna nimetab ta, et nii kaoks raamistik sõjaaja vajadustele 
vastava süsteemi loomiseks ja uute üksuste ettevalmistamiseks.78

Enne arengukava kinnitamist esitas Kunnas oma ettepanekud otse kaitse-
ministrile. Selle mahuka dokumendi pealkiri oli „Nõuanded kaitseministrile 
„Riigikaitse arenguplaani 2013–2022” koostamiseks”79. Soovitused hõlma-
vad 24 probleemset valdkonda ja nende likvideerimisettepanekuid. Siinkohal 
tuleb neist vaatluse alla kaitseringkondadega seotu.

Kaitseringkondade olemasolu tagaks Kunnase sõnul juhtimismudeli 
 toimimise ka olukorras, kus vastane hävitab peastaabi või sellest moodus-
tatud juhtimispunktid, kuna on tagatud piisav detsentraliseeritus. Tarbetud on 
tema hinnangul kõigi kolme väeliigi staabid. Õhu- ja mereväe staabist tuleks 
moodustada vastavalt õhu- ja rannakaitsejaoskond, kusjuures maaväe staabi 
ülesanded võtaks enda kanda peastaap. Enamik staapide senistest vastutus-
aladest tuleks anda üle kaitseringkondadele, mis praeguseks on juba saavu-
tanud vajaliku võime hallata nende territooriumil asuvaid väeosi.80 

Veel toob Kunnas esile, et tulenevalt kaitseringkondade paiknemisest on 
nende ülesanded unikaalsed, ja põhjendab oma väidet näidetega varem Eesti 
pinnal toimunud sõdadest. Nimelt jäävad alles kaks peamist vastase rünnaku-
suunda – kirdest ja kagust –, kuid neile võib Läti nõrga kaitsevõime tõttu 
lisanduda ka oht lõuna suunalt.81 

Eelnevale tuginedes jõuab Kunnas järeldusele, et kaitseringkonna staabid 
peavad ülesehituselt olema ühendstaabid ehk operatsioonitasandi  staabid. 
Sõja korral alluksid kaitseringkonna alal asuvad Kaitseliidu malevad kaitse-
ringkonna ülemale, tagades nii mõistlikuma juhtimismudeli – võrreldes 
võima lusega, et peastaap ise asub otseselt juhtima nii brigaade kui Kaitseliidu 
15 malevat.82

78  Ibid. 
79  Kunnas, Leo 2013b. Nõuanded kaitseministrile „Riigikaitse arenguplaani 2013–2022” 
koostamiseks (järg), <http://rb.ekspress.ee/webcache/epl/lisanouanne.doc>, (25.12.2013). 
[Edaspidi Kunnas 2013b]
80  Kunnas 2013b, lk 10.
81  Ibid., lk 11.
82  Ibid.
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Kokkuvõtvalt põhjendab Kunnas kaitseringkondade mudeli olulisust 
 väitega, et „juhtimise liigne kontsentreerimine ja territoriaalse juhtimis-
struktuuri puudumine muudaks Eesti suurriigile ideaalvastaseks. 1979.  aastal 
halvasid Nõukogude armee eriüksused teatavasti eduka operatsiooniga 
 Afganistani poliitilise ja sõjaväejuhtkonna ning sisuliselt kaaperdasid riigi. 
See osutus võimalikuks tänu liigselt kontsentreeritud juhtimismudelile. Meil 
ei oleks mõistlik sama viga korrata.”83

2.4. Teiste riigikaitsega seotud autoriteetide 
arvamused ja selgitused

Septembris Eestit külastanud USA Euroopa vägede ülem kindral Philip 
Breedlove märkis, et „Eesti riigikaitse arengukava on tunnustust vääriv, kuna 
võtab arvesse lähiaja rahalisi ja arenguperspektiive”84. Kindrali arvamust on 
siinkohal siiski raske hinnata, sest ei ole teada, kui põhjalik ülevaade talle anti. 

Detsembris Eestit väisanud Soome kaitseväe juhataja läks konkreetse-
maks, leides, et „[n]ii Eesti kui Soome kaitsevägi teevad praegu sarnaseid 
ümberkorraldusi, et muuta kaitseväe juhtimine tõhusamaks ja säästlikumaks: 
mõlemad on muutnud ringkondade juhtimist, koondavad staape ja logistilisi 
võimekusi ning kasutavad efektiivselt tehnilisi lahendusi”85.

Tõepoolest, Soome relvajõudude kodulehelt leiab info, et kaitsering-
konnad (Sotilasläänit) ja nende staabid kaovad hiljemalt aastaks 201586. 
 Mitmed allüksused on plaanis viia brigaadide alluvusse ja kokkuvõttes on 
ette nähtud, et Soome maavägi hakkab koosnema maaväe staabist, kellele 
alluvad seitse brigaadi ning maasõjakool. Maavägi vastutab terve riigi terri-
tooriumi kaitse eest.87

Siiski ei ole tegu päris sarnase arengusuunaga mis Eestis.  Maaväe staap 
jääb alles ja läänide funktsioonid võtavad üle brigaadid oma  praegustel 
 vastutusaladel. Kokkuvõttes jääb kogu maapealse sõjategevuse eest  üheselt 

83  Ibid.
84  USA Euroopa vägede ülem: Eesti riigikaitse arengukava on näide targast kaitsest. 
Kaitseväe pressiteade, 19.09.2013. <http://www.mil.ee/et/uudised/7848>, (25.12.2013).
85  Soome kaitseväe juhataja: riigikaitse ümberkorraldus Soomes ja Eestis teenib sama 
eesmärki. Kaitseväe pressiteade, 13.12.2013. <http://www.mil.ee/et/uudised/7990/soome-
kaitsev%C3%A4e-juhataja:-riigikaitse-%C3%BCmberkorraldus-soomes-ja-eestis-teenib-
sama-eesm%C3%A4rki>, (25.12.2013).
86  Perustietoa, Puolustusvoimat uudistuu 2015. 
<http://www.puolustusvoimat.fi>, (25.12.2013).
87  Rakenne ja henkilöstö vuonna 2015. <http://www.puolustusvoimat.fi>, (25.12.2013).
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vastutama Soome maavägi, kusjuures kiirreageerimisjõude ja terri toriaal-
kaitse üksusi ei eristata.

Brigaadikindral Peeter Hoppe, Kaitseväe peastaabi ülem aastatel 2011–
2013, andis arengukava peamistest muudatustest ülevaate  veebruaris 2013 ASi 
Eesti Ajalehed väljaantavas erilehes Riigikaitse. Ta selgitab, et uus „arengu-
kava loob eeldused arendada Kaitseväge kaalutletult ja vastutustundlikult”88. 
Hoppe väidab, et just julgeolekukeskkonna muutused tingisidki vajaduse ase-
tada rõhk kiirreageerimisüksustele. Teiseks argu mendiks on eesmärk muuta 
kiiremaks üleminek rahuaja juhtimiselt sõjaaja juhtimisele, mis eeldab, et 
rahu- ja sõjaaja struktuurid ning nende toetus oleksid võimalikult sarnased.89 
Samas on peastaabi ülem väitnud vaid aasta varem, mil arengukava tegelikult 
valmis, et „[o]hustsenaariumeid analüüsides jõudsime eri võimekuste arenda-
mise suhtes samadele järeldustele kui eelmise kümne aasta plaane tehes”90. 
Sellega jääb endiselt arusaamatuks, mis siis ikkagi tingis vajaduse juhtimis-
struktuuri kardinaalse muutmise järele.

Hoppele lisaks kinnitab ka Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras 
Kaitseväe aastaraamatus 2012, et „[a]rengukava koostamisel lähtuti sellest, et 
majandus-, aga ka julgeolekukeskkond on märgatavalt muutunud”91.  Kahjuks 
ei selgita Terras, mis konkreetselt niivõrd oluliselt muutus ja mille poolest 
suudab uus süsteem muutunud oludes paremini toimida.

Kaitseväe juhataja asetäitja kolonel Artur Tiganik, endine maaväe ülem, 
selgitas ajakirjas Sõdur, „/.../ kui brigaadid manööverdavad, siis maastikul 
saab neile toeks olla Kaitseliit. Kaitseliidu kohalik üksus võtab brigaadi 
manööverüksused oma tuttaval maastikul vastu, aitab orienteeruda ning 
võtab enda kanda kõik muud funktsioonid, tagab, suhtleb kohalikega jne. 
See on see Kaitseliidu maakaitseringkond, kes toetab maaväge ja annab 
manööver üksustele vabad käed tegelemaks sellel alal ainult oma lahingu-
ülesande täitmisega.”92

88  Hoppe, Peeter 2013. Muutustest Eesti riigikaitses. – Riigikaitse, 21.02. 
<http://riigikaitse.lehed.ee/2013/02/21/muutustest-eesti-riigikaitses/>, (25.12.2013). 
[Edaspidi Hoppe 2013]
89  Ibid.
90  Ilves: uus riigikaitse arengukava on ambitsioonikas, kuid samas realistlik. 2012. – Postimees, 
10.12. http://www.postimees.ee/1069958/ilves-uus-riigikaitse-arengukava-on-ambitsioonikas-
kuid-samas-realistlik>, (25.12.2013).
91  Terras, Riho 2013. Eessõna. – 2012 aastaraamat. Eesti kaitsevägi. Luunja: Greif, lk 5. 
<http://issuu.com/kaitsevagi/docs/kaitsevae_aastaraamat_2012>, (05.12.2014). 
92  Jõesaar, Ivar 2013a. Kaitseväe reformi algatasid väeosade ohvitserid-allohvitserid. – 
Sõdur, nr 2, lk 8.
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Koloneli arutelust saab järeldada, et Kaitseliidu maakaitsering konnad 
 täidavad sõja ajal põhimõtteliselt samu, kuid eeskätt toetavaid – mitte lahingu-
lisi – ülesandeid, mis on siiani olnud kaitseringkondadel. Siiski ei ühti nime-
tatud kontseptsioon sellega, kuidas määratleb ennast Kaitseliit ise ja  millele 
on suunatud selle väljaõpe93. Lahingutegevuse raamnõuetest tulene valt peab 
just Kaitseliit võtma enda kanda suure osa kujundavatest operatsiooni dest, 
et sundida vastast paljastama oma nõrku külgi ajas ja ruumis, mis omakorda 
loob brigaadidele võimaluse anda otsustavaid lööke. Kaitseliidu ülesandeid 
maakaitses kirjeldab sarnaselt erukindral Laaneots94.

Isegi kui Kaitseväe seisukoht on praeguseks muutunud, jääb endiselt 
küsitavaks alluvusvahekord ehk käsuliin brigaadide ja Kaitseliidu allüksuste 
vahel. Juhtimismudeli tõrgeteta toimimine on kahtlane, kui seda tehakse 
distant silt, näiteks juhtides Tallinna piirkonnast, kus puudub vahetu lahingu-
väljatunnetus. Lisaks pikeneb maakaitsestaabi kaasamisel käsuliin, mis 
vähendab omakorda lahingutempot. Need kaks ilmingut on aga vastuolus 
manööversõjapidamise põhimõtetega.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili tõdes novembris 2013 ilmu-
nud ajakirjas Sõdur, et Kaitseliit ei saa kõiki kaitseringkonna ülesandeid üle 
võtta juba seadusest tulenevate piirangute tõttu. Kiili eeldab, et organisat-
sioon võtab üle „kodurahu-, sisekaitse- ja operatiivplaanid, aga ei võta 
mobilisat siooni- ega formeerimisplaane.”95 Ta tõdeb, et täpseid ülesannete 
jaotuse plaane selle kohta, mis jääb Kaitseliidule ja mis läheb üle toetus-
väejuhatusele, ei ole veel tehtud.96

Kiili nimetab samuti, et tegemist ei ole kaitseringkondade ülevõtmisega, 
vaid uute struktuuride moodustamisega vastavalt püstitatud ülesandele: „[k]
ui oleks tegu ülevõtmisega, oleksin läinud kohale ja võtnud üle inimesed, 
taristu ja ülesanded. Meie saime ülesande moodustada üks  maakaitsepiirkond 
 järgmisel [2014] aastal. Me alustame nende loomist otsast peale. Me alles 
koostame kontseptsiooni, kuidas seda ringkondlikku juhtimist tegema 
 hakkame. Esimese ringkonna teeme kindlasti pilootprojektina. Me ei loo 
endale illusioone. Tegevväelaste hulk, mis meile on antud, on väike. Meil 
pole muud võimalust kui integreerida oma ülesannete täitmiseks reserv-

93  Olles ise aktiivne Kaitseliidu liige ja instruktor, saan väita, et pea kogu väljaõppe on suu-
natud lahingulistele, mitte muul moel toetavatele tegevustele. 
94  Laaneots 2000a, lk 6.
95  Jõesaar, Ivar 2013b. Kaitseliidu tugevus on selle unikaalsus. – Sõdur, nr 5, lk 12. [Edas-
pidi Jõesaar 2013b]
96  Ibid.
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ohvitserid. Loome tuumiku, selle ümber loome ringi sõjaaja paigutusega 
reservohvitsere-allohvitsere, kes pole pidevalt tegevad, vaid on hõivatud 
vasta valt väljaõppevajadustele ja loomulikult nii kriisi kui ka sõja ajal. Kui 
meile antakse adekvaatne ressurss ja meie oleme ise võimelised organisat-
siooni sees seda kompetentsi kasvatama, siis saame hakkama.”97

Brigaadikindral kinnitab niisiis fakti, et sel hetkel veel ametlikult toimi-
nud kaitseringkondi ei plaanitud anda üle Kaitseliidule, vaid kästi õigupoolest 
luua samad struktuurid uuesti. Intervjuust ei selgu siiski, mis on olnud sellise 
otsuse eesmärk ja kuidas see aitab kaasa riigikaitse kui terviku arengule.

Lisaks andis Kaitseliidu ülem intervjuu detsembris 2013 ilmunud eri lehele 
Riigikaitse. Ta kinnitas, et kaitseringkondade senised toimimisprint siibid 
jäävad kehtima. Peamine vahe on vaid selles, et „[m]aakaitsering konnad 
tähendavad lihtsalt regionaalset juhtimist ja need on sõja või kriisi ajal 
aktiveeritavad”98. Samas tunnistas Kiili, et Kaitseväes on suur puudus ühend-
operatsioonide planeerimise kogemusega ohvitseridest. „Mul on vaja 15–20 
aastase kogemusega inimesi, kes on head planeerijad, kes mõistavad, mida 
tähendab ühendrelvaliikide tegevuse planeerimine ja ühendoperat sioonide 
planeerimine laiapindse riigikaitse mõistes.” Brigaadikindrali  hinnangul on 
tal vaja juurde vähemalt 40 ohvitseri ja pidevalt on käimas võitlus Kaitse-
väega inimressursi pärast.99

3. Arutelu

Varem oli sõjaaegne käsuliin selline, et Kaitseväe juhataja otsealluvuses olid 
maa-, mere- ja õhuväe ülem. Kuigi Kaitseliidu ülem oli käsuliinis viimas-
tega võrdsel kohal, oleks tal sõjaajal arvestatavad allüksused puudunud, sest 
need pidid liikuma kaitseringkondade alluvusse. Maaväe ülem juhtinuks 
1.  brigaadi ülemat ja nelja kaitseringkonna ülemat (viis juhitavat  alluvat100). 
Ringkondade ülemad oleksid pidanud juhtima kõiki oma ringkonnas paikne-
vaid väeosi (v.a brigaadi), reservüksusi ja sõja korral Kaitseliidu all üksuseid.101 

97  Jõesaar 2013b, lk 12, 14.
98  Simson, Priit 2013. Meelis Kiili: tulevikus oleme totaalkaitseks valmis. – Riigikaitse, 
19.12. riigikaitse.lehed.ee. <http://riigikaitse.lehed.ee/2013/12/19/meelis-kiili-tulevikus-
oleme-totaalkaitseks-valmis/>, (25.12.2013).
99  Ibid.
100  Kaitseringkondi saab tegelikult nimetada manööverüksusteks, kuna nende peamine 
eesmärk oli vahetu võitlus vastasega. Vt ka manööverüksuse definitsiooni sõjandustermino-
loogia andmebaasis Militerm: <http://mt.legaltext.ee/militerm/>, (13.10.2104).
101  Vt Joonis 1.
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Joonis 1. Kaitseväe struktuur enne uue arengukava kehtima hakkamist102

102  Hoppe, Peeter 2014. Muutustest Eesti riigikaitses. – Riigikaitse, 21.02. <http://riigi-
kaitse.lehed.ee/2013/02/21/muutustest-eesti-riigikaitses/>, (13.10.2014). Punasega ringiga 
on tähistatud Kaitseväe juhataja otsealluvuses olnud manööverüksused. Kaitseväe juhataja 
juhtis niisiis kolme väeliiki ja maaväe ülem viit manööverüksust. Kaitseliidu allüksused olid 
sõja korral allutatud kaitseringkondadele, seega ei saanud tekkida dubleerivat käsuliini.



211KAITSEVÄE UUS JUHTIMISSTRUKTUUR JA SELLE JÄTKUSUUTLIKKUS

Suurim ebakõla oli tõenäoliselt Kaitseliidu malevate ja nende allüksuste eba-
selge kaasatus kaitseringkonna koostööharjutustesse, kuid vähemalt oli selge 
sõjaaja alluvussuhe (allutatus kaitseringkonna ülemale). Probleemsed kohad 
olid siiski Kaitseliidu ülema ja tema staabi sõjaaja ülesanded ning malevate 
staapide ja allüksuste ebaselge käsuliin kaitseringkonna ülemaga rahu ajal.103

Siiski oli täidetud sõjaaegne eesliinilt juhtimise nõue ja selgelt määratud 
alluvusvahekorrad. See omakorda võimaldas hoida lahingutegevuste tempot 
ning lahendada võimalikke sideprobleeme kasvõi käskjala abil olukorras, kus 
vastane häirib raadiosidet. 

Uus juhtimismudel on maismaaoperatsioonides seega järgmine: Kaitse-
väe juhatajale alluvad 1. ja 2. brigaadi ülem ning Kaitseliidu ülem. Kaitseliit 
ei ole brigaadidega võrdne struktuuriüksus, vaid koosneb arengukava järgi 
viiest maakaitseringkonnast, mis on ise brigaadide ekvivalendid. Seega võib 
tekkida olukord, kus Kaitseväe juhatajal tuleb tegelikult juhtida kuni küm-
met manööverüksust samal ajal, et saavutada maksimaalne sünkroniseeritus 
ja lahingutempo. Ametlikult peaks maakaitseringkondi juhtima Kaitseliidu 
ülem, kuid olukorras, kus on tarvis kiirelt koordineerida samas lahinguruumis 
brigaadi ja maakaitseringkonna allüksuste vastastikust toetust, võib amet-
lik käsuliin tekitada olulise viivituse. Jooniselt ei ole võimalik välja lugeda 
ülejäänud reservväelaste (nende, kes ei kuulu brigaadidesse, Kaitseliitu ega 
toetavatesse struktuuriüksustesse) alluvussuhet sõja korral.
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Joonis 2. Kaitseväe struktuur alates 2014. aasta 1. augustist104

103  Herem 2013, 2014.
104  Kaitseväe struktuur 2014. 
<http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/organisatsioon/struktuur>, (13.10.2104). Kaitseväe juhataja 
vahetus alluvuses on niisiis kuus allüksust (joonisel tähistatud punase ringiga). 
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Kehtiva arengukavaga tekib siiski tõsine probleem: kes on maakaitsering-
kondade vahetu ülem – kas Kaitseväe juhataja või Kaitseliidu ülem? Arengu-
kava järgi tuleks Kaitseliidul luua maakaitsestaap, mille ülesanne peaks eel-
dustele tuginedes olema maakaitseringkondade vahetu juhtimine. Seega peab 
kehtiva struktuuri järgi Kaitseväe juhataja või tema volitatud ülem juhtima 
ka maakaitseringkondade tegevust, sealhulgas koordineerima oma vastutus-
alas (Kaitseliidu maakaitsestaabi kaudu) viimaste ja brigaadide koostööd. 
Niisiis tekib uus vahelüli, mis suure tõenäosusega pikendab oluliselt üksuste 
rea geerimisaega. Viimane omakorda võib seada ohtu lahingutempo, mis on 
eduka lahingutegevuse üks alustalasid105. Käsuliin on seega vaid näiliselt 
lühem ja ökonoomsem.

Uue juhtimismudeliga ei tundu ka paranevat brigaadide ja Kaitseliidu 
koostöö operatsioonitasandil, samuti mitte taktikatasandi väljaõppes, mis 
oli üks kolonel Heremi esiletoodud puudus ka varasemas struktuuris. Pigem 
võib väheneda praegunegi koostöö, kuna edaspidi puudub selge rahuaegne 
ringkondlik planeerija ja koordineerija, kelleks oli varem kaitseringkonna 
ülem. See, kas Kaitseliidu malevate baasil loodavad maakaitseringkonnad 
suudavad koordineerida Kaitseväe allüksuste tegevusi ja koostööd maleva 
allüksusega rahu ajal ning saavad ka vastavad õigused, ei ole praeguseks 
selge. Iga lisaülesanne aga nõuab inimeste lisaaega ja -energiat. Juhul kui 
maakaitseringkondade ülesandeid täitvaid malevad ei saa juurde hea välja-
õppega tegevteenistujaid, nagu soovib Kaitseliidu ülem, siis ei ole uue 
juhtimis mudeli toimima hakkamine realistlik.

Kõigest eelöeldust tulenevalt võib uus, näiliselt lühenenud juhtimis-
mudel anda hoopis teistsuguseid tulemusi kui loodetud ning minna vastuollu 
 detsentraliseerituse ja eesliinilt juhtimise põhimõtetega. 

Maakaitseringkondade võime vajalikke ülesandeid täita seab kahtluse alla 
see, et need hakkavad toimima alles kriisi või sõja korral. See on  koormus ja 
ülesannete tase, mis peab olema planeeritud ja harjutatud täies mahus rahu 
ajal, et oleks olemas süsteemid ning kogemused minimaalsete tõrgetega 
 toimimiseks sõjas.106

105  Vt eespool kirjeldatud ülesandekeskse juhtimise ja lahingutempo hoidmise põhimõtet. 
106  Näiteks on reaalne pedagoogiline põhjus, miks kestab Balti Kaitsekolledžis toimuv 
operat sioonitasandi ohvitseri kursus 43 nädalat. Vt Baltic Defence College. Course Plan. 
Joint Command and General Staff Course, Final version 2013–2014, lk 8. 
<http://www.bdcol.ee/files/files/courseplans/JCGSC/2013-2014.pdf>, (13.10.2104).
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Maaväe staabi kaotamine iseseisva struktuuriüksusena107 ja selle funkt-
sioonide liitmine peastaabiga ei pruugi iseenesest pärssivalt mõjuda, nagu 
leiab Laaneots. Küsimus ei ole staatuses ega paiknemises, vaid juhtimis-
kultuuris ning määratud volitustes. Praegu ei ole üheselt selge, kes hakkab 
tegelikult juhtima territoriaalkaitset (brigaadide ja maakaitseringkondade 
ühisoperatsioone)108. Mõistlik oleks anda see ülesanne Kaitseväe juhataja 
asetäitjale, kelle peamiste ülesannete hulka kuulub üksuste kvaliteetse välja-
õppe ja lahinguvalmiduse tagamine109. 
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Joonis 3. Üks võimalikest juhtimismudelitest, mis vastaks paremini sõjaväelise juhtimise 
aluspõhimõtetele

107  Arengukavas jääb arusaamatuks see, miks ei muudetud osakondadeks mereväe ja õhuväe 
staapi. Mõlemad on kordades väiksemad kui maavägi ja siinkirjutaja andmeil pole ka plaani 
nende väeliikide osatähtsust oluliselt suurendada. Praegu jääb mulje, et neid on püütud liht-
salt kunstlikult säilitada. (Autori märkus)
108  Ametlikult juhib kogu sõjalist kaitsetegevust küll Kaitseväe juhataja, kuid tal on dele-
geerimisõigus, mida oleks mõistlik kasutada ka siinsel juhul. Kaitseväe juhataja tõenäoliselt 
siiski ei suuda strateegia- ja operatsioonitasandit ainuisikuliselt juhtida. (Autori märkus)
109  Kaitsevägi. Pressiteade, 01.08.2014. <http://www.mil.ee/et/uudised/8321/kaitsev%C3% 
A4e-juhataja-aset%C3%A4itja-on-kolonel-artur-tiganik>, (24.10.2014).
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Võttes arvesse, et peastaap ja väeliikide staabid on alates Kaitseväe algus-
aegadest töötanud koos ühes hoones, siis ei ole karta ka erilist ülesannete 
ning vastutuste konfl ikti. Samas tuleb nõustuda, et on vaja hoida lahus pea-
staabi kui ühendstaabi ja maaväe funktsioonid ning fookus. Selleks võib olla 
mõistlik luua operatiivosakond, mis allub vahetult Kaitseväe juhataja ase-
täitjale ning mille ülesanne on keskenduda käimasolevatele operatsioonidele 
ja väljaõppele. Peastaap jääb sellisel juhul tulevikuoperatsioone planeerima 
ja kooskõlastab kõigi toetavate struktuuriüksuste tegevust.

Operatiivosakond saaks sel juhul keskenduda maakaitseringkondade ja 
brigaadide juhtimisele, et oleks tagatud lahingutempo ja maksimaalne mõju. 
Samas peaks Kaitseväe juhatajale alluv peastaap jälgima sõja kulgu suuremas 
plaanis. See hõlmaks koostöös liitlastega viimaste tegevuste kooskõlastamist, 
erioperatsioonide, strateegiline kommunikatsiooni jms korraldamist, pakku-
des samas igakülgset toetust operatiivosakonna ülemale.

Selles mõttes ei ole maaväe staabi või tema funktsioone täitva struktuuri-
üksuse juriidilises paiknemises probleemi seni, kuni vastutusalad on selgelt 
eristatavad. Kaitseväe juhataja mitteametlik, kuid ülioluline roll on olla n-ö 
puhver poliitikute ja lahinguid juhtivate ülemate vahel, et vältida olukordi, 
mis tekkisid näiteks Gruusia sõjas, kus poliitikud asusid isiklikult lahinguid 
juhtima.

Kokkuvõte

Eelnev analüüs püstitab tõsiseid kahtlusi uue arengukava eelistes võrreldes 
eelmisega. Seatud eesmärke peaks uue plaani rakendamisel olema võimalik 
saavutada paremini kui varem, kuid tõendeid selle kohta, et see tõe poolest 
nii on, paraku napib. Peamised küsitavused ilmnevad lubatud suurema tõhu-
suse ja nende saavutamiseks tehtud struktuurimuudatuste vahel. 

Kõneldes juhtimismudeli paremast toimimisest sõja korral, mis oli muu-
datuste üks olulisemaid eesmärke, tuleb tõenäoliselt nõustuda nii Laaneotsa 
kui Kunnase kriitikaga. Uus kava eeldab liigset tsentraliseeritust. Sõjas on 
üks põhipingutus alati vastase juhtimissüsteemi hävitamine, seega on risk, 
et agressori sihtmärgiks saab peastaap. Praegu kehtivas juhtimismudelis jääb 
küsitavaks maakaitseringkondade võime iseseisvalt lahingutegevust  juhtida 
ja seda nii oma vastutusalal kui ka koostöös teiste maakaitsepiirkondadega. Et 
eelnimetatud võime loodaks, tuleb maakaitseringkondade staabid  mehitada ja 
neid eesmärgist lähtudes arendada. 
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Nagu ilmnes, on juhtimismudeli kohatine lühenemine tegelikult vaid 
näiline. Viimane hakkab omakorda tõenäoliselt oluliselt pikendama otsuste 
tegemist lahinguväljal ja võib seetõttu seada ohtu initsiatiivi ning lahingu-
tegevuste tempo.

Samas ei pruugi eelkirjeldatud ohustsenaarium realiseeruda, kui Kaitse-
liidu loodavad maakaitseringkonnad saavad sama võimupädevuse, mis 
oli enne kaitseringkondadel, ja suudavad olla juhtrollis edukad. Juhul, kui 
nimetatud nõuded täidetakse, peaksid maakaitseringkonnad seega teoorias 
saama ka endiste kaitseringkondade ülesannetega hakkama. Samas on risk, et 
juhtimis võime väheneb teatud perioodiks nii või teisiti, mis on aga eriti ohtlik 
praegusel pingelisel julgeolekuperioodil.

Mis puutub Kaitseliidu tegelikku võimesse maakaitseülesandeid (sh 
operat sioonitasandi ülesandeid) täita, siis tuleb esmalt täpsustada Kaitseliidu 
ülesanded ja vastutusala. Siit lähtub ka tarvidus mehitada maakaitsering-
kond asjatundliku juhtkonnaga, moodustada allüksused ning hankida  tarvilik 
 relvastus ja muu varustus. Inimesed Kaitseliidus ei ole kindlasti vähem 
võime kad kui Kaitseväes. Seega taandub Kaitseliidu võimete küsimus ikkagi 
sellele, kas talle Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi poolt seatud ülesanded on 
mõistlikud ning kas Kaitseliidule on antud ka nende elluviimiseks vajalikud 
vahendid ja toetus. 

Maaväe staabi kaotamine iseseisva struktuuriüksusena ei pruugi olla prob-
leem, kuid territoriaalkaitse planeerimiseks ja juhtimiseks on siiski tarvis just 
sellele ülesandele keskendunud staabielementi, näiteks operatiivosakonda. 
Viimane peab keskenduma sõjapidamisele Eesti piires ning teda peavad 
 toetama peastaabi muud osakonnad ja teised väeliigid. Peastaabi teiste osa-
kondade põhipingutuseks peab olema strateegiline planeerimine ja organi-
seerimine, näiteks liitlasvägede appituleku korraldamine ning saabunud 
vägede sobitamine territoriaalkaitse eest vastutava ülema (Kaitseväe juhataja 
abi) operatsiooniplaani. Lisaks peavad peastaabi vastutusalas olema vastase 
territooriumile tehtavad erioperatsioonid, et saavutada vajalikke strateegilisi 
eesmärke (näiteks ballistiliste raketisüsteemide Iskander-M ja kaugulatusega 
õhutõrje-raketisüsteemide S-400 hävitamine110). Vähem oluline pole ülesanne 
tagada strateegilise kommunikatsiooni toimimine. Nimetatud teemad vajavad 
eraldi analüüsi.

110  Kaas, Kaarel 2014. Venemaa relvajõud Läänemere piirkonnas. – Diplomaatia, nr 130/131, 
juuni/juuli. <http://www.diplomaatia.ee/artikkel/venemaa-relvajoud-laanemere-piirkonnas/>, 
(24.10.2014). 
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Eelnev jaotus on oluline, et hoida strateegia- ja operatsioonitasand eral-
datuna, kuid samas piisavalt võimekatena ning teineteist toetavatena. Kaitse-
väe juhataja abi määramine territoriaalkaitse ülemaks annab hea aluse pide-
vaks kommunikatsiooniks kõrgeimal juhtimistasandil ning aitab tõenäoliselt 
kaasa kiirete ja oluliste otsuste langetamisele. Kaitseliidu ülem ja temale 
alluv maakaitsestaap peavad olema tihedalt seotud operatiivosakonnaga ning 
Kaitseliidu ülem peaks olema territoriaalkaitse ülema lähim abi. 

Lõpetuseks tuleb tõdeda, et kindral Laaneotsa ja kolonelleitnant  Kunnase 
mure ning kriitika võitlusvõime nõrgenemise pärast on tõenäoliselt õigus-
tatud. Uus struktuur hakkab liigse tsentraliseerituse tõttu raskendama  edukat 
võitlust. Teiseks loob see ohtliku lünga niigi keerulisel  ajaperioodil: üle-
minekufaasis Kaitseväe kaitseringkondadelt Kaitseliidu juhitavatele maa-
kaitseringkondadele. Seejuures ei ole viimaste staapidele tõenäoliselt 
plaanitud lähitulevikus anda sarnast võimupädevust ega eelarvet, mis oli 
kaitseringkondadel. Kolmandaks mõjub riigikaitse professionaalide avalik 
vaidlus negatiivselt kogu rahva kaitsetahtele ning psühholoogilisele valmis-
olekule oma riiki kaitsta. Kehva plaani on vaja kritiseerida, kuid seda tuleks 
teha professionaalide ringis mõistlikult argumenteerides ja üksteise seisu-
kohtadest lugu pidades. Siinkohal teen Kaitseministeeriumile ettepaneku 
 kutsuda kokku riigikaitse arengukava foorum, mis koosneb asjatundlikest (sh 
endistest) kaitseväelastest ning kus nii uue kava arendajad kui kritiseerijad 
saaksid konstruktiivses õhkkonnas koos leida senisest paremaid lahendusi. 
Eesmärk on kõigil ju üks – parimal võimalikul viisil kaitstud Eesti.
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EESSÕNA KINDRALLEITNANT NIKOLAI 
REEGI ARTIKLILE „RIIGIKAITSE PROBLEEM 

JA UUS PÕHISEADUS” (1938)
PEETER HOPPE

Uuema põlvkonna Eesti kindralina on mul ajalooline võimalus kirjutada 
eessõna kindral Reegi 76 aastat tagasi ilmunud artiklile riigikaitse prob-
leemidest. Kuigi strateegiatasandil ei kasutata üldiselt hinnangut „väga hea”, 
siis väärivad kindralleitnandi seisukohad seda kindlasti. Veel enam – kogu 
artikkel on ka tänapäeval aktuaalne ja soovitan seda mõttega lugeda kõigil 
kaitseväelastel ja poliitikutel ning seejärel peeglisse vaadata: miks on paljud 
probleemid veel tänagi päevakorral?

Kindralleitnant Reek käsitleb oma artiklis Eesti strateegilise mõtte aren-
gut ja selle n-ö materialiseerumist kolmes Eesti põhiseaduses (aastatel 1920, 
1933 ja 1938). Neist viimane sai – ka riigikaitse osas – niivõrd hea, et selle 
põhjal võeti 1992. aastal vastu neljas Eesti Vabariigi põhiseadus.

Kindral Reegi artikkel käsitleb põhiliselt Esimese maailmasõja ja 
Vabadus sõja kogemusi. Kuigi artikliga samasse ajastusse jäid näiteks 1935. a 
Abessiinia invasioon, 1936. a Hispaania kodusõda, 1937. a Hiina–Jaapani 
sõda ja 1938. a Austria ja Sudeedimaa annekteerimine, käsitles artikkel 
 toonaste sõdade olemust ja eripära õigupoolest ainult põgusalt. Artikli sisu 
on sellest hoolimata praegugi päevakohane, rõhutades sõjandusteoreetik Carl 
von  Clausewitzi vaimus, et iga probleemi lahendamine algab probleemi ole-
muse tabamisest. Lisaks on mainitud, et arusaamine riigikaitselistest küsi-
mustest kujuneb visalt, ja lugejat hoiatatakse, et arusaamadele jõudmine ei 
tohiks toimuda vere hinnaga. Eriti on siin mõttekoht tänasel Euroopal, kellel 
on selja taga Balkani sõjad, kaks Tšetšeenia sõda, Gruusia sõda, kestmas on 
sõda Ukrainas ja ootel tõenäoliselt relvakonfl ikt Moldaavias. Kuigi mõned 
Euroopa riigid neid õppetunde ignoreerivad, on nimetatud sõjalised konf-
liktid eestlastele parim allikmaterjal nüüdisaja sõja analüüsimiseks ja norm-
dokumentide ajakohastamiseks. Sarnaseks analüüsiks ei kõlba aga Afganis-
tani sõda kui nn madala intensiivne konfl ikt võimsaima sõjalise bloki (NATO) 
ja maailma kõige vaesemate riikide hulka kuuluva riigi mässuliste vahel.

Artiklis on oskuslikult eristatud riigikaitset ja riigi sõjalist kaitset. Ligi 
kahekümneaastase evolutsiooni käigus on kindral Reegi hinnangul alles 
 kolmandas põhiseaduses käsitletud riigikaitset laiemalt. Seda on huvitav 
lugeda, sest 1990. aastatel ja ka uue sajandi alguses kasutasime terminit 
totaalkaitse, mis hiljem on asendunud terminitega laiapõhjaline(-pindne) 
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riigi kaitse või riigikaitse lai käsitlus. Viimane ühtib mõiste sisult kindral 
Reegi kirjeldatuga. NATOs on riigikaitse laia käsitluse ekvivalent Comp-
rehensive Approach ja Ameerika Ühendriikides DIME (Diplomatic, Infor-
mational, Military, Economy) mudel. Nii Eestis, USAs kui NATOs on tuum 
seisneb selles, et vastase mõjutamiseks kasutatakse kõiki riigivõimu kasutu-
ses olevaid vahendeid: juriidilisi-, diplomaatilisi-, majanduslikke-, rahandus-
likke-, informatsioonilisi-, infrastruktuurseid-, sõjalisi (sh STRATCOM)-, 
sotsioloogilisi- ja isegi teoloogilisi vahendeid.

Paraku on DIME-mudelit seni kõige efektiivsemalt kasutanud just Vene-
maa: kõigepealt kirjutanud selle lahti nn Gerassimovi doktriinis ja seda 
 kavalalt rakendanud Ukrainas. Põhijoontes on doktriini näol tegu lääne 
mudeli „täiendatud ja edasiarendatud” variandiga. Venemaa tegevust ise-
loomustavad legitiimsuse mõiste väänamine, valepropaganda, otsene valeta-
mine, gaasikraanide sulgemine, Ukraina tipp-poliitikute elude ohustamine, 
tsiviillennuki allatulistamine, nn „roheliste mehikeste” tegutsemine ja 
hübriid sõda tervikuna on tänane reaalsus.

Kindral Reegi jaoks on olulised aspektid ka legitiimsus ja propaganda. 
Eesti ei või endale eelseisvas konfl iktis lubada ühegi seaduse (sh riigi siseste 
seaduste) rikkumist. Seda märkab meie põlisvaenlane kohe, vaidlustab 
kõikvõimalikud de jure-küsimused ja üritab meid lämmatada valepropa-
ganda laviini abil. Nimetatud instrumentide kasutamist oli näha Gruusias ja 
Ukrainas. Järelikult peab meil olema tugev juristide korpus ja sama tugev 
STRATCOM, vajadusel muuhulgas ka vastulöökide andmiseks.

Kindral osutab äkkrünnaku võimalusele, järeldades, et võimalik vastane 
ei taha pikka sõda. Nii see on, sest vaenlase kõige ohtlikum tegevusvariant, 
eriti nüüdisaegsetes konfl iktides, on alati rõhumine kiirusele, mitte massile. 
Tuleb arvestada, et kui ka vaenlane üritab lokaalset sõda äkkrünnaku põhi-
mõttel, siis Eestile kujuneb see igal juhul nn totaalsõjaks – eksistentsiaalseks 
katsumuseks. Keerulisemaks muudab olukorra fakt, et vaenlane läheb plaani-
listelt suurõppustelt kiiresti üle reaalsele strateegilisele löögile. Nii juhtus 
juba 1968. aastal Tšehhoslovakkias ja uuesti näiteks 2008. aastal Gruusias, 
mis lühendab nii meie kui ka NATO jaoks luure- ja eelhoiatusaega veelgi.

Artikli autor selgitab ka kurnamissõja mõistet. Kurnamissõja taktika 
iseloomustab näiteks täna Ukrainas toimuvat: alguses suhteliselt lokaalsest 
Krimmi ja Ida-Ukraina kriisist on arenenud pikaajaline, kurnav konfl ikt. 
 Viimase saab võita aga üksnes Ukraina riik ja valitsus tervikuna – sõjavägi 
on ainult üks instrument teiste seas.

Ukrainaga seoses jõudsime juba kindral Reegi jaoks kesksete teemadeni: 
riigikaitse juhtimine ja sõja juhtimine. Ukraina rahuaegse riigikaitselise juhti-
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misega on sõjaväge sihipäraselt nõrgestatud viimased kakskümmend aastat. 
Pidev alarahastamine ning riigireeturite liikumine kaitseministeeriumi ja 
sõjaväe juhtivatele kohtadele on viinud selleni, et Euroopa ühest tugevamast 
sõjaväest on saanud üks nõrgemaid. Ligi 80% kaitse-eelarvest kulus Ukraina 
relvajõududes personalikuludele (Eestis on vastav näitaja alla 30%).

Ka sõja juhtimisega olid asjad sama halvad: Krimmis paiknevates väe-
osades ootasid Ukraina sõjaväelased käsku ja olid valmis kodumaa nimel 
 langema. Seda käsku ei tulnud ei presidendilt, peaministrilt ega kindral-
staabist. Põhimõtteliselt anti Krimm ära ilma ühegi püssipauguta.

Valeotsuseid riigikaitse korraldamisel on tehtud mujalgi Euroopas. Eri-
nevalt operatsiooni- ja taktikatasandi suhtelisest paindlikkusest arengute 
suhtes on muutused strateegilisel sõjalis-poliitilisel tasandil üldjuhul väga 
aeglased (keskmine arvestuslik planeerimistsükkel vältab umbes 25 aastat). 
Gorbatšovi ja Jeltsini viieteistkümneaastane demokraatlik valitsemisperiood 
uinutas Lääne strateegide valvsuse ning arvati ekslikult, et Venemaa on 
 lõplikult muutunud.

Paljud Euroopa riigid tegid selle valguses vägede drastilise vähenda-
mise otsuseid, likvideerisid ajateenistuse ja territoriaalkaitse. Nii mõneski 
riigis marginaliseeriti meie Kaitseliidu sõsarorganisatsioone, liideti pea-
staape kaitse ministeeriumitega, koondati staažikaid ohvitsere ning utili-
seeriti raske tehnikat vanarauaks. Need kõik olid poliitilised otsused, mis 
ohus tasid ka Balti riike. Eestis suudeti nimetatud vigu vältida, kuid meie 
lõuna naabrite olukord on viinud nüüdseks selleni, et lõunasuuna julgeoleku-
vaakumi kompen seerimiseks peame arvestama sel moel tekkivat võimalikku 
 operatiiv-strateegilist olukorda lausa riiklikes kaitseplaanides. Vaid  Gruusia 
ja Ukraina valusad õppetunnid on suunanud paljud riigid tagasi vanade 
 klassikaliste lahenduste juurde, mida nad kilplaste kombel ise varem hävi-
tasid. Kas oleme otsapidi tagasi külmas sõjas? Kindlasti mitte, sest külma 
sõja ajal oleks olnud mõeldamatu, et üks NATO riik müüb kõrgtehnoloogilist 
sõjavarustust Venemaale samal ajal, kui agressor okupeerib ja sõdib Euroopa 
südames. Tegelikult on olukord halvem kui külma sõja perioodil.

Nii nagu Reegi ajal, nii on seadusandlikud vaidlused riigikaitse juhtimise 
ja kaitseväe juhataja allumise teemadel päevakohased ka tänapäeval.

1920. aasta põhiseadus ei määra täpselt, kes juhib riigikaitset. Sellistel 
puhkudel tuleb analüüsida, mida seaduse autorid (juristid, poliitikud jt eks-
perdid) tegelikult silmas pidasid, ehk teisisõnu: tuleb tabada seaduse mõtet. 
Toonasest põhiseadusest on välja loetav mõte, et riigikaitse kõrgeimaks juhiks 
on Vabariigi Valitsus. Samas jäi mobilisatsiooni väljakuulutamine Riigi-
kogu kompetentsi. Kuna mobilisatsioon on tähtsamaid operatiivvaldkondi ja 
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sõjategevuse lahutamatu osa, siis puudus poliitilisel tasandil  juhtimisühtsus 
(Unity of Command) ja on ainult õnn, et sellel ajal keegi Eestit ei rünnanud.

1933. aasta põhiseadusega läks kõrgeim riigikaitseline võim riigivanema 
kätte, mis omakorda vähendas kaitseväe parteipoliitilise mõjutamise võima-
lust. Mobilisatsioon jäi endiselt Riigikogu otsustada ja ka ülemjuhataja 
 võimupiirid ning -suhted jäid täpsustamata. Seega probleemid säilisid.

1938. aasta põhiseadus annab presidendile täieliku võimu, sh voli kuulu-
tada välja mobilisatsioon. Selle põhiseadusega olid niisiis täidetud kõik 
 kiireks reageerimiseks vajalikud kriteeriumid, sest käsuliin oli lühike ja 
selge. Kuid ometi kaotasime iseseisvuse ja paljuski sellepärast, et ainuvõimu 
omav autoritaarne juht otsustas mitte võidelda. Eesti rahvas astus vastu oma 
ajaloo kõige traagilisemale etapile sisuliselt ühe mehe tehtud vigade tõttu.

Liigne tsentraliseerimine on Eesti nüüdisaegses riigikaitses sama  ohtlik 
kui liigne detsentraliseerimine. Seetõttu pooldan isiklikult põhiseaduse 
 viimast parandust, kus kaitsevägi on taas allutatud Vabariigi Valitsusele. 
Kui pärast kõiki ümberkorraldusi on peaminister riigikaitse laiast käsitlusest 
 lähtuv juht nii de jure kui ka de facto, siis oleme lahendanud oma kõige täht-
sama probleemi, sest täna on valitsusjuhi ainuisikulised volitused ja pädevus 
siiski oluliselt väiksemad kui omaaegsel autoritaarsel riigipeal.

Lõpetuseks peab märkima, et meie praktilisi edusamme saab kindlustada 
kümneaastase arengukava eduka elluviimisega. Selle kava konservatiivsus 
nörritas neid ohvitsere, kes olid harjunud nn struktuurikastikesi joonistama 
ilma eelarvet vaatamata ja kellel puudus täielikult majandusharidus. Ent isegi 
seda konservatiivset arengukava saab igal aastal uuendatava nelja- aastase 
plaani abil korrigeerida. Me ei saa endale lubada nn „õõnsa struktuuri” 
(hollow structure) sündroomi, mis on probleemiks olnud mujalgi maailmas, 
isegi USAs. Tavaliselt on see probleem kõikjal saanud ainuvõimaliku lahen-
duse: relvajõudude, juhtimis- ja infrastruktuur ning materiaaltehniline baas 
viiakse vastavusse rahaliste ressurssidega. Sellise tegutsemisviisi alternatiiv 
oleks kurb: tulemuseks oleks virtuaalne sõjavägi, mis – arvestades lühikest 
eelhoiatusaega ja Eesti väikest operatiivsügavust – ei suudakski oma põhi-
seadusest tulenevat ülesannet täita. Eesti strateegide pragmaatilisuse juures 
soovitan neil säilitada külma närvi – mitte kuulata nende kriitikat, kes pole 
juhtinud isegi pataljoni, brigaadist või väeliigist rääkimata.

Brig-kin PEETER HOPPE, MSc (sõjaline strateegia), 
aastatel 2011–2013 Kaitseväe Peastaabi ülem, praegune Eesti sõjaline 
 esindaja SHAPE’i (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) juures
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Kindralleitnant Nikolai Reek

Nikolai Reek

Väga põhjalik uue Põhiseaduse analüüs riigikaitse osa1s. On tarvis see 
 artikkel avaldada, et siintoodud mõtetega saaks tutvuneda sõjavägede juht-
kond, eriti kõik kõrgema haridusega ohvitserid, kes enamikus ise võivad 
saada kutsutud lahendama sõjavägede ja sõja juhtimise probleeme. Aga 
siintoodud põhimõtete tundmine oleks väga kasulik ka kõigile meie riigi-
tegelastele – olgu see poliitilisel alal või mõnel muul juhtival kohal meie 
riigielus. 

Omalt poolt lisan juurde, et uue Põhiseadusega meie oleme üle andnud 
tulevastele põlvedele kindlalt kirjapandud kujul osa sellest, mida nimetame 
„Vabadussõja vaimuks”. Meie ülesandeks jääb veel välja töötada ja maksma 
panna vastavalt uuele Põhiseadusele riigikaitse ja sõjavägede juhtimise 
seadused nii rahu kui sõja ajal, kaitseseisukorra seadus ja muud tarvilikud 
korraldused. Sellega anname üle tulevastele põlvedele suure osa oma koge-
mustest, .mida ammutasime nii rohkelt rasketel sõjaaegadel. See on meie 
kodanikukohus riigi tuleviku suhtes. 

6. jaan. 1938.
J. Laidoner, 
kindralleitnant.
Sõjavägede Ülemjuhataja.

I

Iga probleemi lahendamine eeldab kõigepealt täielist arusaamist sellest 
probleemist. Pealiskaudselt vaadeldes näib probleemist arusaamine sageli 
 olevat lihtis: tuleb võtta vaid vastav raamat ja see läbi lugeda või kutsuda eri-
teadlane ja lasta enesele küsimus selgeks teha. Kuid tegelikus elus, eriti riigi 
ja rahva elus ei kujune arusaamine saatust määravates suurtes küsi mustes 
kaugeltki nii lihtsalt ega kiirelt. Iga rahva, eriti aga väikese rahva õnnetu-

1  Alljärgnevalt avaldatakse kin-ltn Nikolai Reegi analüüs muutmata kujul, nagu see ilmus 
1938. aastal Sõjaväe Staabi väljaandes „Sõjateadlane” (Nr. 1), Tallinn: „Sõduri” kirjastus, 
lk 5–30.

ENDC Proceedings, Volume 19, 2014, pp. 225–243 www.ksk.edu.ee/toimetised/



226 NIKOLAI REEK

seks on, kui arusaamine riikliku ulatusega küsimustest kujuneb liiga visalt, 
liiga aegamööda või, veel halvem, kui sellisele arusaamisele jõudmine nõuab 
vapustusi ja ohvreid. Eriti võib seda tähendada riigikaitse probleemi ja sellest 
aru saamise suhtes.

Riigikaitse probleemist arusaamise kujunemisel ja selle probleemi lahen-
damisel on meil olemas juba oma ajalugu põhiseaduste loomise näol. Lühike 
ülevaade sellest ajaloost võimaldab paremini aru saada ja hinnata Rahvus-
kogu tööd riigikaitse probleemi lahendamise seisukohast. Kuid enne aja-
loolise ülevaate juurde asumist osutub vajalikuks selgitada tänapäeva tõeks-
pidamisi riigikaitse küsimuste alal. Sel viisil pärast seda, kui on valgustatud 
ka ajaloolist tausta, on võimalik paremini aru saada riigikaitse põhialuseist ja 
neist sõltuvalt küsimuse lahendamisest meie uues Põhiseaduses.

Iseseisva riigi elus riigikaitse probleem ei ole kõrvalise tähtsusega ega era-
korralise iseloomuga küsimus. Riigis, mis peab pühaks oma iseseisvust, sõltu-
matust ja riigi maa-ala terviku säilitamist, on riigikaitse igapäevaseks küsi-
museks, mis on lahutamatu riigi igast muust eluavaldusest. Omaette küsimus 
on aga riigikaitse teostamine relvastatud jõududega ehk, lihtsamalt  öeldes, 
sõjaga. Ettevalmistus ja valmisolek riigikaitseks on riigi ükskõik  millise tege-
vuse lahutamatu osa ja ei loo erakorralise iseloomuga küsimusi ega olukordi, 
milliseid aga loob küll riigikaitse teostamine relvastatud jõududega, s. o. sõda. 
Seda tõekspidamist riigikaitse küsimuse käsitlemisel ei ole aga alati arves-
tatud seadusandluses ega ka tegelikus elus. Uue Põhiseaduse loomisel on aga 
lähtekohaks võetud just mainitud seisukoht. Kuid sellega ei ole veel haaratud 
kõik tänapäeva põhitõekspidamised riigikaitse probleemi alal.

Pärast Maailmasõda kujunes „totaalse sõja” mõiste. Selle mõiste tuumaks 
on, et ülesseatud eesmärkide taotlemiseks tänapäeva sõda peab haarama  vastast 
täielikult ja hävitama kiirelt ning täielikult mitte ainult  vastase  relvastatud 
jõudude, vaid kogu vastase riikliku organismi vastupanu. „Totaalne sõda” ei 
tunne takistusi ega halastust eesmärgi saavutamiseks, milliseks on ja jääb 
vastase täielik ja kiire allaheitmine riiklikus ulatuses ja milleks kõik abinõud 
peavad leidma kiiret ja täielist ärakasutamist. Oma sisult „totaalne sõda” ei 
ole mingi uudsus. Uudne on vaid see termin, mis anti riigikaitse teostamist 
käsitlevas väliskirjanduses ikka enam ja enam kasvavale ja ikka selgemalt 
avalduvale vastavale nähtele. Juba setsessioonisõda 1861–1865 toob selgelt 
esile „totaalse sõja” tundemärke P.-A. Ühendriikide põhja-osariikide stra-
teegias lõuna-osariikide vastu. „Totaalse sõja” teravus kasvas Maailmasõjas 
tegevuses Saksamaa vastu. Samuti võib nimetada saksa allveelaevade tege-
vust „totaalse sõja” üheks võtteks. Ka Jaapani tänapäeva tegevus Hiina vastu 
omab „totaalse sõja” iseloomu.
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Mida enam areneb võitlusabinõude tehnika, eriti lennuvägi, seda täius-
likuma ilme võtab sõja „totaliteet”. Kõik riigid nagu tahaksid hoiduda sõja-
gaasi tarvitamisest võitluses, kuid ometi kõik valmistuvad vastutegevuseks 
sellele. Mille muuga on siis seletatav kõigis riiges rahva organiseerimine 
kaitseks sõjagaasi vastu, nagu gaasivarjendite ehitamine ning gaasitorbikute 
soetamine elanikkonnale, vähemalt linnades elavale kodanikkonnale. Lennu-
vägi ja gaas on „totaalse sõja” kohutavamaid abinõusi. „Totaalsele sõjale” 
vastuteguriks ning parimaks ja ainsaks abinõuks on „totaalne kaitse”. Mida 
enam „totaalne sõda” läheneb täiuslikule vormile, seda enam haarab ka 
kaitse oma ettevalmistuses ja teostamises „totaalset” sisu ja vormi. Seejuures 
„totaalse kaitse” teostamine peab omama just väikeste riikide juures võima-
likult täiusliku ulatuse ja vormi. Väike riik, teostades oma kaitset relvastatud 
jõudude abil, peab lähtuma tõekspidamisest, et kord alatud võitlust relvas-
tatud jõuga kallaletungiva vaenlase vastu ei ole õigustatud lõpetama ükski 
võim riigis, kui pole säilitatud riigi iseseisvus, sõltumatus ja riigi maa-ala 
tervik. Selleks tuleb ära kasutada täies ulatuses kõik riigi ja rahva jõu- ning 
vastupanuallikad ja -abinõud.

II

Sõda on vägivalla-akt. Sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega. Tema 
eesmärgiks on sundida vastast alistuma ettekirjutatud nõudmistele. Sellest 
seisukohast on sõda agressiivsete eesmärkide saavutamise vahendiks suurtele 
ja võimsatele riikidele. Lähtudes väiker i ik ide  se isukohast  sõda  on 
vastupanu-akt ,  mi l le  eesmärgiks  on a la l  hoida oma r i ik l ikku 
iseseisvust ,  sõl tumatust  ja  r i igi  maa-ala  lahutamatut  tervikut , 
sundides vastast loobuma tema püüetest, tahtmistest ja nõudmistest.

Sõda ei ole iseseisev akt ega ürgjõuliselt tekkiv plahvatus. Ta on mitme 
rahva riiklikest eluavaldusist tingitud näht. Tema arenemise aluspinnaks 
kaasajal on konfl ikti sattunud riikide vastukäivad majandussotsiaalsed olu-
korrad, millede pinevust sageli mõjutavad nii rahvuse kui ka ideoloogilised 
küsimused.

Sõda tänapäeval on muutunud oma väliselt kujult, rütmilt, abinõudelt 
ja arengult. Kaasaja sõda on kujunenud rahvaste üheks üldriiklikuks elu-
avalduseks, olles tihedalt läbi põimitud rahva kõigi teiste eluavaldustega. 
Meie  sa jandi l  sõda  haarab  rahva  ja  r i ig i  t e rve t  o lemis t ;  ta 
vapustab sügavalt võitlevate rahvaste kogu ühiskondliku ja riikliku elu aluseid.
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Kaasaja sõjategevuse ulatus, eeskätt lennuväe mõjutusel, kandub rindelt 
ka kaugele tagalasse. Raudteede sõlmpunktide, linnade, tehaste, aerodroo-
mide, ladude jne. purustamisega halvatakse elutuiksooni riigis, takistatakse 
sõjaväe mobilisatsiooni ja vedusid rindele, surutakse maha rahva meeleolu ja 
võitlustahet. Kaob mõiste „rinne” ja „sisemaa”, mis on täiel määral maksev 
eeskätt väikese territooriumiga riikide suhtes. Sõjakoledused ähvardavad nii 
võitlejaid rindel kui ka rahulikke kodanikke kaugel võitlusjoonelt. Kogu 
rahvas peab sõda;  sõjavägi  peab lahinguid.

Vastase õhurünnakud võivad toimuda ühenduses sõjagaaside kasuta-
misega. Vaatamata riikide poolt avaldatud mitmesugustele deklaratsioonidele 
sõjagaaside mittetarvitamise kohta, sõjagaas on siiski liialt mõjuv vahend, et 
loobutaks tema tarvitamisest tegelikus sõjategevuse olukorras. Sõja gaaside 
alal, eriti nende kasutamise ulatuse ja nende mõjuvuse seisukohalt on praegu 
paljugi kaetud teadmatuse tiheda looriga. Seepärast vähemalt sõja algul 
 võidakse saavutada sellel alal ootamatusi.

Ka arendatakse ja soetatakse kaasajal kõikjal motomehhaniseeritud väge-
sid, millede iseloomustavamateks omadusteks on suur liikumiskiirus, võrdle-
misi tugev tulejõud ja soomuskate. Nende osade manöövrile pannakse kõikjal 
suuri lootusi. Need osad on rahuajal sõjaaegses koosseisus nagu lennu vägigi, 
ja seepärast võivad sõja puhkemisel väga kiiresti tegevusse astuda. Moto-
mehhaniseeritud väed moodustavad tulevikusõjas eelväe, mis peab läbi 
murdma piirikatte ja rajama teed järeleliikuvatele väekoondistele. Rahuaja 
manöövrite saavutised on andnud sel alal positiivseid tulemusi.

Iseloomustavaks nähteks tänapäevasõjas, nagu see oli Maailmasõjaski, 
on kahtlemata ka sõjateatri ääretu materjaliseerimine tehnika viimaste leiu-
tistega. Seejuures peamiseks teguriks jääb siiski inimene oma vaimuste 
võime tega. Moraal otsustab võidu. Seepärast siinjuures ei tohi mainimata 
jätta ka nägematut relva – propagandat. Tänapäevasõjas propaganda leiab ja 
ongi juba leidnud väga laialdast ja igakülgset kasutamist.

Arvestades ajaloolisi sündmusi, tänapäevasõda võib puhkeda sõja 
kuuluta miseta. Ühel hommikul satuvad õhupommituste alla tähtsamad elu-
keskused, samal ajal võib tungida üle riigipiiri vastase maavägi, hävitades 
kõigepealt piirivalve osad, kuna vastase laevastik ööpimeduse kattel võib 
olla lähe nenud rannal asuvate tähtsamate elukeskuste alla ja avanud neile 
tule. Sõda on alanud.

Sõja eesmärgi saavutamiseks antakse vastasele nii tema relvastatud jõude 
kui ka tema riiklikke jõude haarav löök või rida üksteisele järgnevaid lööke 
olenevalt vastase tugevusest, kusjuures see tugevus ei peitu tänapäeval ainu-
üksi relvastatud jõududes, vaid kogu riiklikus organismis, selle organismi 
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elujõus. Kaasajal võimaliku sõja korraks riigid valmistuvad ette kohe  alguses 
tugevate kontsentreeritud löökide andmiseks, et vastast sundida  alistuma 
 esimeste hoopidega lühikese aja jooksul. Vastasel korral muutub võit küsi-
tavaks ja sõda pikaajaliseks. Nii lööke kui kaitset tuleb ette valmistada 
 riiklikus ulatuses.

III

1914. a., unustades põhjalikult 1861.–1865. a. setsessioonisõja kogemused, 
usuti veel sõjalisse tegevusse, mis pidi olema vaid sõjavägede vaheliseks 
heitluseks. Peatse võiduni loodeti jõuda vaid võitlejate ja rahuajal taga-
varasse kogutud võitlusvahendite ja -materjalide tegevusse rakendamisega. 
Selle järeldusena riigikaitse ettevalmistustööd hinnati ainult puhtsõjalise jõu 
loomis korralduse seisukohalt. Tahaplaanile jäid isegi sellised küsimused, 
nagu vägede täiendamine inimestega pärast esialgset mobilisatsiooni, nende 
varustamine juhul kui mobilisatsioonitagavarad lõpevad, ja rahva ning riik-
liku elu korraldus sõja kestel. Riikide ettevalmistused sõjaks arenesid lühi-
ajalise sõja mentaliteedi tähe all. Usuti, et sõjast tuleb võitjana välja eeskätt 
riik, kellel on tugevam sõjavägi ja võimsam laevastik. Selle eesmärgi poole 
püütigi. Ühtlasi loodi ka sõjaväe ja laevastiku jaoks mobilisatsioonitaga-
varasse tarvilisel arvul valmis elutarbeid, võitlusvahendeid ja -materjale. Kui 
sellele lisada veel riigi strateegilisest olukorrast tingitud kindlustustevõrgu 
ehitamist, teede – eriti raudtee – ettevalmistamist, teatavaid topograafi lisi jne. 
ettevalmistustöid sõjaks ja vajalikkude diplomaatiliste kokkulepete sõlmi-
mist, siis oleks sellega haaratud kogu riigikaitse ettevalmistamise probleem 
kujul, nagu ta leidis teostamist Maailmasõjas.

Kuid rahuaegsed tõekspidamised vastasid tõelisusele ainult kahel  esi mesel 
sõjakuul. Pärast seda oldi sunnitud manööversõja olukorrast üle minema 
positsioonisõjale. Algas kurnamissõda, mille kestel tehti kõik, et kurnata 
 vastast materiaalselt, moraalselt ja inimjõult. Järgnevad 50 sõjakuud kuju-
nesid seetõttu perioodiks, mille kestel sõdivad riigid rakendasid sõjaks kõik 
riigi- ja rahva jõuallikad, mis end selleks vähegi kasutada andis.

Seega Maailmasõda näitas väga kujukalt, et riigikaitse ettevalmistustöö 
sellisel kujul, nagu seda teostati enne 1914. a., polnud küllaldane. Esinevate 
tühemikkude täitmiseks tuli sõja algaastatel paljudel aladel hakata improvi-
seerima ja katsetama organisatsioone ja korraldusi, mis muidugi ei jätnud 
mõjutamata tegevuse üldist edukust.
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On ilmne, et uus olukord nõuab kõikjal riigikaitse alal radikaalseid 
muuda tusi võrreldes maailmasõjaeelse ettevalmistustööga. Meie näeme, 
et sõjaväe loomise ja tema varustamisküsimuste ettevalmistamise kõrval 
 tulevad lahendada:
• sõja juhtimise küsimus;
• relvastatud jõudude tegevuse juhtimise küsimus;
• majandusliku sõja küsimus;
• riigi ning rahva kõigi jõuallikate rakendamise küsimus sõjaks.

Igaüks neist küsimustest kujutab tervet küsimuste kompleksi. Kuid kõik need 
küsimused kokku moodustavad riigikaitse probleemi, millede õigest ja ette-
nägelikust lahendamisest oleneb tunduvalt riigi saatus võimaliku sõja korral.

Kõigest ettetoodust nähtub, et riigikaitse korraldamine kaasajal ei ole 
ainuüksi sõjaväe ja tema juhtkonna, vaid kogu riigi ja rahva ning nende 
valitsemisaparatuuri ülesanne. Samuti on selge, et riigikaitse ettevalmistus-
töö kaasajal ei haara ainuüksi sõjaväe ettevalmistamise ja tema varustamise 
korral dust, vaid kogu riigi, tema kõikide jõuallikate, rahva kõikide elu-
avalduste ja riigiterritooriumi korraldust sõjaks. Sealjuures ei tohi unustada 
seda tõika, et tänapäevasõja puhkemisel tuleb mobiliseerida mitte ainult kogu 
rahvas, tööstus, kogu rahva maine vara, vaid samuti ka kogu rahva vaim-
lised jõud. Rahva vaimuste jõudude mobilisatsioon on otsustavam ja jõulisem 
tegur tänapäevasõjas.

IV

Eespool on juba tähendatud, et nii lööke kui ka kaitset tuleb ette valmistada 
riiklikus ulatuses. Järelikult tuleb juba varakult kaaluda sõjaliste konfl iktide 
tekkimise võimalusi. See aga kutsub esile kaua enne sõja puhkemist rea 
üksteisega seotud tegevusi riigi kõigi eluavalduste aladel. Sõja puhkemisel 
relvastatud jõudude tegevus on sõtta sattunud riigi eluavaldustest vaid üks 
tähtsaim komponent. Siit ongi meie sajandil välja kujunenud kaks järgmist 
mõistet:
• sõja juhtimine ja
• relvastatud jõudude tegevuse juhtimine.

Need mõisted on üksteisega tihedalt seotud, kuid siiski küllalt selgesti eral-
datavad. Sõja juhtimine taotleb ülesannete andmist relvastatud jõudude tege-
vuseks ja teiste riiklikkude tegevuste koordineerimist löökide andmiseks 
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vastasele üldisel majandus-sotsiaalsel pinnal. Ühtlasi sõja juhtimine  suunab 
oma riiklikkude jõuallikate pingutusi nii vastupanuks vastase löökidele samal 
majandus-sotsiaalsel pinnal, kui ka selleks, et alal hoida vägede võitlus-
vaimust tegevuse jätkamiseks. Relvastatud jõudude tegevuse juhtimine 
taotleb neile määratud ülesannete täitmist. Tähendab, ühelt poolt on olemas 
sõja juhtimine ja, teiselt poolt, relvastatud jõudude tegevuse juhtimine. Need 
kaks tegevust on üksteisega niivõrra tihedalt seotud, et nad paistavad kokku 
sulavat ja seda eriti nende tegevuste kõrgeima juhtimise seisukohast. Kõr-
geima juhtimise seisukohast ongi mõlemad küsimused nende lahendamisel 
tekitanud alati suuri raskusi. Probleemi on kestvalt uuritud, kusjuures paljud 
uurijad on ajalooliste eeskujude varal tulnud otsusele, et probleemi ideaalne 
lahendus seisab selles, kui mõlemad, nii sõja kui ka relvastatud jõudude tege-
vuse kõrgeim juhtimine on usaldatud ühe isiku kätte.

Tänapäeval probleemi selline lahendus näib olevat kui mitte teostamatu, 
siis väga raske, eriti suurtes riikides. Põhjus peitub selles, et nii üks kui teine 
probleem on tänapäeval sedavõrd komplitseerunud, et üks isik ei suuda täita 
seda üliinimlikku ülesannet. Normaalseks lahenduseks näib olevat, et sõja 
kõrgeim juhtimine koondub riigipea kätte, kuna relvastatud jõudude tegevuse 
juhtimine kandub riigipea usaldust omava Sõjavägede Ülemjuhataja kätte. 
Maailmasõja kogemuste põhjal on aga päris selge, et sõja juhtimine ei tohi 
kuuluda parlamendi kompetentsi. Ka on ajaloo õpetused sõja ja relvastatud 
jõudude tegevuse juhtimise alal näidanud, et esitatud probleemi lahenduse 
raskused peituvad just ühelt poolt riigipea ja relvastatud jõudude kõrgema 
juhi ning teiselt poolt relvastatud jõudude kõrgema juhi ja riigivalitsemise 
organite vahekordade õiges lahendamises. Lahenduse otsimisel õige suuna 
leidmiseks tuleb kõigepealt lähtuda eduka sõjapidamise eeltingimustest meie 
sajandil. Nagu näitavad värsked sündmused, on kaasaja eduka sõjapidamise 
üheks eeltingimuseks võimu tsentralisatsioon, võimu koondamine riigi 
 tegeliku juhi kätte.

Sõdade uurimisega ühtlasi on jõutud veendumusele, et relvastatud  jõudude 
tegevuse juhtimine peab alluma sõja juhtimisele, s. o. strateegilised tõeks-
pidamised sõja juhtimises peavad alluma poliitilistele, sest sõda on poliitika-
line abinõu. Seepärast riigipea, teostades ise sõja juhtimist, vajab omale abi-
list – Sõjavägede Ülemjuhatajat – relvastatud jõudude tegevuse juhtimiseks, 
kes alluks vahetult temale ja juhiks sõjategevust poliitikalt kindlaksmääratud 
sõjaeesmärkide saavutamiseks. Poliitikalt kindlaksmääratud sõjaeesmärkide 
edukaks saavutamiseks on tarvis anda Ülemjuhatajale täieline võim sõja-
teatril. See on aastasadade kestel väljakujunenud aksioom.
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Kõigest toodust näeme, et sõja ja sellega ka riigikaitse kõrgeim juhtimine 
peab koonduma riigipea kätte, kellele relvastatud jõudude tegevuse juhtimise 
alal allub vahenditult Sõjavägede Ülemjuhataja, kes peab pälvima riigipea 
täielise usalduse ja kujunema nagu riigipea teisikuks.

Väikeriigid ei saa oma riigikaitsekorralduses ja selle ettevalmistustöös 
mööduda nendest põhielementidest, mis on aluseks riigikaitse korraldusele 
ja riigikaitse ettevalmistustöödele suurriikides. Väikeriigid oma riigikaitse 
korralduses peavad leidma lahendused kõigi samade küsimuste kohta, mis 
tulevad lahendamisele suurriikides.  Lahendused peavad aga vastama 
antud r i ig i  o ludele  ja  o lema sama põhja l ikud kui  suurr i ik i -
des .  Vahe, tihti isegi väga suur vahe võib kujuneda lahenduste detailides 
ja rakendus viisides. Viimase põhimõtte vastu eksitakse sageli, kopeerides 
lahenduste põhimõtete asemel detaile. Väikeriik, kelle riigikaitsepotents 
materjaalsete ja inimjõudude vähesusest tingituna on väiksem suurriigi 
omast, peab tegema kõik, et ajakohase organisatsiooni ja korralduse abil seda 
vahet vähendada ja seega jõudude suhet tasakaalustada.

V

Ajalugu näitab väga ilmekalt, et sõdasid ei saa vältida. Niipea kui riikide 
olulised huvid kokku põrkavad ja üldine olukord sõjaliseks tegevuseks on 
soodus, haaravad riigid oma poliitika jõuliseks jätkamiseks relvad kätte. Eriti 
väikesele riigile miski ei garanteeri tema igavest julgeolekut sõdade vastu.

Meie ise sõda ei alusta. Oleme juba aastaid elanud rahus. Meie oleme 
ka kõigi oma lähemate ja kaugemate naabritega normaalsetes ja hea-
naaberlikkudes vahekordades. Kuid see ei tähenda veel sugugi seda, et meil 
ei või tulla vajadus veel kord võidelda oma iseseisvuse eest. Seepärast peame 
silmas pidama kõike seda, mis võiks soodustada meie riigikaitse korralda-
mist ja looma selleks soodsaid eeltingimusi. Improvisatsiooni, kobamiste 
ja otsimiste vältimiseks ohumomentidel meie riigikaitse korraldus peab 
omama perma nentset iseloomu ja kindlad alused. Riigijuhtimise süsteem 
peab võimal dama mitte ainult edukat riigijuhtimist rahuajal, vaid ta peab 
võimal dama ka kergesti ja improvisatsioonita üle minna sõjaolukorrale, 
 tagades seejuures nii edukat sõja- kui ka relvastatud jõudude tegevuse juhti-
mist. Ühtlasi riigikaitse korralduse aluste määramisel peame lähtuma eeskätt 
oma olu korrast, aga mitte teiste riikide riigikaitse korraldusist.

Valgustades nüüd meie olukorda kui ühte peamist tegurit riigikaitse 
korraldamise alal, tuleb kõigepealt tähendada, et kuigi oleme juba kestvalt 
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 elanud rahus, meie ei või teada, millal jälle võib tekkida vajadus võidelda 
oma riikliku iseseisvuse, sõltumatuse ja riigi maa-ala lahutamatu terviku eest. 
Kuid meie teame, et kui selline võitlus peaks tekkima, siis kujuneb see 
või t luseks  e lu  või  surma pea le ,  kus  pool ikuid  lahendus i  e i 
tunta .

Teiseks meie olukorda iseloomustavaks jooneks riigikaitse korraldamise 
seisukohast on meie  r i ig i  te r r i toor iumi  vä ike  sügavus .  Eesti on 
pindalalt Euroopa väiksemaid riike. Tingitult kaasaja relvade mõju küündi-
vusest muutub sõja puhkedes kogu meie territoorium sõjatallermaaks. Ei 
saa eraldada sõjateatrit, s. o. ala, kus teotseb Sõjavägede Ülemjuhataja täie 
volitustega riigi kõrgeima võimu asemikuna, sisemaast, kus valitsemine 
 toimub tavaliste riigijuhtimise organite poolt. Meil on sõjateatriks kogu riik. 
Järe likult Ülemjuhataja kõrval teotseb sõjateatril ka Valitsus, eesotsas Pea-
ministriga. Seepärast meil, lähtudes meie oludest, on tarvis nende kolme 
organi vahelist koostööd organiseerida teisiti kui seda näeme mujal.

Kolmandaks asjaoluks eriti meie seisukohast on o lukord ,  kus  e i 
o le  sõda ega rahu.  Tänapäeval on raske endale ette kujutada, vähemalt 
Euroopa pinnal, kahe riigi võitlust, mis ei kisuks sel või teisel viisil endaga 
kaasa naabruses olevaid riike kui mitte sõjaliselt, siis vähemalt majandus-
likult. Kahtlemata selline võitlus tekitab vapustusi ka naabruses olevaile riiki-
dele ja seda eeskätt majanduslikul pinnal. Tähendab, kuigi meie pole otseselt 
haaratud naabruses möllavast sõjast, siiski peame valmis olema iga silmapilk 
juhuks, kui selline tulekahi peaks ülekanduma ka meile.

Riigikaitse korraldamisele kindla kuju andmiseks on vajalik riigi-
kaitse korraldamise alused määrata seadusega ning põhjapanevamad neist 
Põhi seadusega. Väide „kui tarvis, siis juba teeme ja loome norme” ei ole 
õige. Kriiti listel momentidel algusest peale meil ei tohi olla tegevusetust, 
improvisat siooni ega kobamist. Tegevuseta olekul võiksime kaotada juba 
alguses osa oma territooriumist. Kuid meie territooriumi ühe väikese osagi 
loovutamine vastasele avaldaks tunduvat mõju meie vägede manöövri 
vabadusele ja seega meie sõjalisele tegevusele üldse. Ka e i  tohi  a la ta 
tegevust  seaduste ,  er i t i  Põhiseaduse r ikkumisega.  Siit järeldub, 
et Põhiseadus peab sisaldama küllaldaselt norme, mis annaksid võimaluse 
rakendada riigikaitseks riigi ja rahva kõik jõuallikad ning määraksid ka riigi-
kaitset juhtivate organite ülesandeid ja nende vahekorrad. Need on üldjoontes 
need tegurid, milliseid tuli arvestada meie riigikaitse probleemi lahendamisel 
uues Põhiseaduses.
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VI

Nagu eespool tähendatud, on meil riigikaitse probleemist arusaamise kuju-
nemisel ja selle probleemi lahendamisel oma ajalugu Põhiseaduste loomise 
näol. Toome siin sellest lühikese ülevaate ametlike dokumentide varal, ilma 
et sellesse põimiksime isiklikke mälestusi.

Meie esimese Põhiseaduse võttis vastu Asutav Kogu 15. juunil 1920. 
Selle 1920. a. Põhiseaduse 8. peatükk, pealkirjaga „Riigikaitsest” sisaldab 
5  paragrahvi, millised annavad riigikaitse korraldamiseks järgmised alused.
1)  Kõik Eesti kodanikud on kohustatud osa võtma Vabariigi kaitsest sea-

duses ettenähtud alustel ja korras.
2)  Vabariigi kaitseks moodustatakse kaitsevägi, mille korraldus määratakse 

kindlaks eriseadusega.
3)  Mobilisatsiooni väljakuulutamise või sõja alguse korral läheb Vabariigi 

kaitsevägede juhtimine Vabariigi Valitsuselt tema poolt määratud ise-
äralise Kaitsevägede Ülemjuhataja kätte, kelle võimupiirid määratakse 
eriseadusega.

4)  Vabariigi Valitsusel on õigus anda eriseaduses tähendatud alustel ja korras 
kaitsevägedesse puutuvaid seadlusi ja määrusi.

5)  Kaitsejõudude mobilisatsiooni väljakuulutamise otsustab Riigikogu. Kuid 
Vabariigi Valitsusel jääb õigus Riigikogu otsust ootamata mobilisatsioon 
välja kuulutada, kui võõras riik on kuulutanud Vabariigile sõja, alanud 
sõjalist tegevust või välja kuulutanud Vabariigi vastu mobilisatsiooni.

Vaadeldes neid aluseid lähemalt ja pidades seejuures silmas Asutava Kogu 
protokolle, selgub, et esimene alus sisaldab vaid kodanikkude isiklikku 
kohustust, mille ulatuse pidi määrama seadus.

Teine riigikaitse korraldamise alus määrab, et Vabariigi kaitset teostavad 
kaitseväed, millede korralduse pidi määrama eriseadus.

Järelikult mõlemad kandvad alused ei sisalda tänapäeva põhipanevat riigi-
kaitse mõtet. Vähe on kohustada kodanikke isiklikult ja vähe on ainult kaitse-
vägede tegevusest riigikaitseks. Nagu eespool nägime, on tarvis riigikait-
seks rakendada kõik rahva ja riigi jõuallikad. Relvastatud jõudude tegevus 
 moodustab küll tähtsa, kuid ainult ühe osa riigikaitse tegevusest.

Edasi jätab seadus lahendamata küsimuse, kes juhib üldiselt riigikaitset. 
Seaduses on väljendatud, et teatud juhtudel ainult kaitseväe juhtimine läheb 
Kaitsevägede Ülemjuhataja kätte, kelle vahekorrad Valitsusega jäid legali-
seerimata Põhiseaduses, mis hiljem rahuaegses praktikas, nende vahekordade 
legaliseerimise püüete juures tekitas vaidlusi ja normide ettepanekute juures 
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isegi ütelusi, et see või teine pole kokkukõlas Põhiseadusega. Põhiseaduse 
mõttest lähtudes tuli aru saada, et riigikaitse kõrgeimaks juhiks pidi olema 
Vabariigi Valitsus, sest tema pidi teostama valitsemise võimu. Kuid Põhi-
seaduse üldkonstruktsioonis oli Vabariigi Valitsus täielikult sõltuv Riigi-
kogust, kui kõrgeimast võimust ja seega lõpuks polnudki selge, kes on riigi-
kaitse kõrgeim juht, kas Vabariigi Valitsus või Riigikogu, sest Riigikogu võis 
iga silmapilk vabastada ametist valitsuse.

Ka mujal 1920. a. Põhiseaduses ei selgu, et riigikaitset juhiks Vabariigi 
Valitsus. Paragrahvis 60 on vaid nenditud, et Vabariigi Valitsus hoolitseb riigi 
välise puutumatuse eest. Hoolitsemise mõiste ei sisalda aga veel juhtimise 
mõistet. Seega riigikaitse juhtimise küsimus polnud leidnud selget väljen-
dust. Tuli mõista ja tõlgitseda, kusjuures riigikaitse juhtimise järjekindlus oli 
tagamata. See on aga suurim ja raskeim puudus.

Ka pole selge, mida taheti öelda sõnaga „iseäralik” Kaitsevägede Ülem-
juhataja. Tuleb arvata, et sellega taheti ära märkida teotsemise iseäralikke 
võimupiire ja nende andmise võimalusi.

Neljanda põhimõtte kohaselt oli Vabariigi Valitsusel õigus anda seadlusi 
ja määrusi ainult kaitsevägedesse puutuvates küsimustes, kuid mitte riigi-
kaitse ettevalmistuse ja korralduse alal. Tähendab, võim sellel alal jäi täie-
likult Riigikogu kätte nii rahu- kui ka sõjaajal. Samuti jäi mobilisatsiooni 
väljakuulutamise otsustamine Riigikogu kompetentsi, välja arvatud juhud, 
kus võõras riik kuulutab Vabariigile sõja või alustab tema vastu sõjalist tege-
vust või kui võõras riik on Vabariigi vastu välja kuulutanud mobilisatsiooni. 
Neist juhtudest kaks esimest on selged ja arusaadavad. Kolmas juht on aga 
täiesti ebamäärane, sest mobilisatsiooni väljakuulutamine võib olla tingitud 
mitmesugustest vajadustest, milliseid hoitakse suures saladuses ja millalgi ei 
deklareerita, kelle vastu kuulutatakse välja mobilisatsioon.

Tuues ette tolleaegseid vaateid riigikaitse korraldamise kohta, tuleb tähen-
dada, et nagu nähtub Asutava Kogu protokollidest, tekitas väga pikki vaid-
lusi küsimuse otsustamine, kas meil peab olema alaline sõjavägi või miilits2. 
Aruandja tähendab, et komisjonis „vaidlused olid õige põhjalikud, kus juures 
ühelt kui teiselt poolt omi seisukohti põhjendati” ning kaitstes  alalist sõja-
väge pooldavaid seisukohti, tähendab, et „ei saa nimetamata jätta, et ka need, 
kes juba Põhiseaduses kaitsesid rahvamiilitsa maksmapanemist ja vastava 
põhimõtte läbiviimist, otsekohe avalikult tunnistama pidid, et meil võib 
olla seda 15–20 aasta jooksul mitte teostada ei saa. On see aga nii, siis ei 
ole mingi sugust tarvidust ette ära määrata 15–20 aasta peale, et sel ajal see 

2  Asutava Kogu IV istungjärk, protokollid nr. 120–154, veerg 559.
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seadus maksma peab ja see mitte.” „Mis õigus on meil targemad olla, kui 
need, kes pärast meid tulevad?” küsib aruandja.3 Ja edasi väidab, et „pole ju 
meil mingisugust õigust 20 aastat pärast meid elavaile dikteerida, kuidas nad 
elama peavad.” Edasi mainib aruandja järgmist: „Komisjonis ei olnud keegi 
selle vastu, et meil rahvamiilits tulevikus läbi viidud peab saama, kui tule-
vikus üldse mingisugust väge asutame, millest meie peame katsuma igatpidi 
mööda saada, – kuid praegu targem olla, kui tulev põlv, ette fi kseerida asju, 
mida meie tegelikult teostatuna ei näe, oleks mõttetu.” Ja edasi ütleb aruandja 
selgelt: „Teiste sõnadega, meie lõikame sarnasel puhul, sarnase teguviisiga 
oma täielikul iseseisvusel, iseolemisel jalad alt ära,” ning mainib, et „komis-
joni enamus teisele teele ei saanud asuda, kui pidi riigikaitsevägede korral-
duse eriseaduse hooleks jätma, lootuses, et lähemas tulevikus, võib olla isegi 
varem kui 20 aasta pärast, võimalik oleks rahvamiilitsat sisse seada, võib olla 
kaitseväge üldse ära kaotada”.4

II lugemisel Asutava Kogu suurema partei üks liige teeb ettepaneku: 
„Vabariigi kaitseks moodustatakse kaitseväed, millel alaliste, seisvate vägede 
iseloomu ei tohi olla.”5 Sellele ettepanekule vaidlevad vastu mõlemad aru-
andjad. Uks aruandja ütleb otseselt: „Ma arvan iseenesest, et siis, kui meil 
sõjaväge üldse ei ole, siis ei ole ka Põhiseaduses sarnast paragrahvi tarvis,”6 
ja edasi põhjendades oma väiteid alalise sõjaväe kasuks, ütleb: „Kui tahate 
meie iseseisvusel jalad alt ära lõigata, määrake meile sarnane kord sisse.”7

Asutava Kogu liigetest kaugele ettenägijana astub välja miilitsa loomise 
vastu praegune Vab. President K. Päts ja põhjendab täie kaaluga alalise sõja-
väe vajadust.

Siinkohal ei ole huvituseta ära märkida hääletuse tagajärjegi. Ettepanek, et 
ei tohi olla alalise, seisva iseloomuga kaitseväge, saab poolt 30 häält ja komis-
joni ettepanek, et Vabariigi kaitseks moodustatakse kaitseväed, saab poolt 41 
häält; kuna kumbki ettepanek ei saanud absoluutset enamust,  pannakse nad 
poolt ja vastu hääletamisele, kusjuures vahekord kujuneb siis järgmiseks: 
komisjoni ettepanek saab 42 häält poolt ja 33 häält vastu,  Asutava Kogu 
liikme ettepanek, et alalist, seisvat väge ei tohi olla, saab 32 häält poolt ja 42 
häält vastu.8 Seega kaldusid vaated ja seisukohad siiski alalise väe kasuks.

3  Sama.
4  Sama, veerg 560.
5  Sama, veerg 917.
6  Sama, veerg 910.
7  Sama, veerg 911.
8  Sama, veerg 917.
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Sõjakuulutamise kohta oldi arvamisel, et kas sõja kuulutamist ja rahu 
tegemist ei tuleks anda rahvahääletuse otsustada. Aruandja vaidleb sellele 
vastu, tähendades, et „siin rahvahääletamist lubada, – on oma surm. Sarnane 
põhimõte on maksev ka kaitseseisukorra väljakuulutamisel, mobilisatsiooni 
ja demobilisatsiooni puhul”9.

VII

Meie teine Põhiseadus toob võrreldes esimesega väga suuri muudatusi riigi-
kaitse küsimuste korraldamise alal.

Riigikaitse tänapäeva mõiste jääb küll endiselt legaliseerimata, kuid kõr-
geim võim riigikaitse alal, mis oli 1920. a. Põhiseaduse kohaselt ette nähtud 
Vabariigi Valitsusele, läheb 1933. a. Põhiseaduse, s. o. meie teise Põhiseaduse 
alusel Riigivanema kätte (vt. § 60 p. 6 ja 8, § 80, 81 ja 82). Kuigi ei ole selgelt 
välja öeldud, et Riigivanem on riigikaitse kõrgeim juht, siiski paragrahvi 57 
võib tõlgitseda nii, et Riigivanem, teostades riigi kõrgemat valitsemisvõimu, 
teostab sellega ühtlasi ka riigikaitse kõrgemat juhtimist.

Teiseks ääretu suureks muudatuseks on Riigivanema dekreediõigus edasi-
lükkamata riikliku vajaduse korral (vt. § 60 p. 12). Seejuures Riigivanemale 
antud dekreediõiguses ei piirata Riigivanema õigust anda dekreete ka Riigi-
kogu istungjärkude ajal. Tähendab, Riigivanemal 1933. a. Põhiseaduse järgi 
oli piiramata õigus anda dekreete riigikaitse alal igal ajal. Riigikogu võis aga 
neid dekreete ära muuta. Kuid Riigivanemal oli ka õigus istungjärke varem 
lõpetada riiklikkudel kaalutlustel, samuti ka määrata uusi Riigikogu valimisi.

Neist kahest asjaolust selgub, et Riigivanema võim 1933. a. Põhiseaduse 
järgi riigikaitse alal on täielikult autoritaarne, täiesti tsentraliseeritud.

Kokku võetuna 1933. a. Põhiseadus võrreldes 1920. a. Põhiseadusega 
sisaldab riigikaitse probleemi korraldamise vaatekohalt järgmisi hüvesid ja 
puudusi.

1) Määrates Riigivanema kaitsevägede kõrgeimaks juhiks, on Põhiseadus 
kõrvaldanud tunduvalt parteipoliitilisi mõjutusi kaitseväele. Riigivanem 
jääb aga siiski kaitsevägede ja riigikaitse juhtimise alal seotuks Peaministri 
või asjaomase ministri kaasallkirjaga. Siin ei ole lahendus täieline, kuigi on 
jäetud Riigivanemale piiritlemata dekreedi õigus kaitsevägedesse puutuvais 
küsimusis, s. o. kaitsevägede alal Riigivanem võib korraldada dekreedi-

9  Sama, veerg 547 ja 518
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õigusel seadustega kõike seda, mis pole võimalik lahendada seadlusega või 
määrustega.

2) Mobilisatsiooni väljakuulutamise küsimus jäi Riigikogu otsustada, välja 
arvatud kolm juhtumit, kusjuures viimane juhtum, kus välisriik on kuulu-
tanud välja Vabariigi vastu mobilisatsiooni, on sama ebamäärane nagu 
1920. a. Põhiseaduse kohta juba öeldud. Lahtiseks jäi 1933. a. Põhi seaduses 
ka demobilisat siooni otsustamise ja selle lõpu määramise küsimus. Sellel 
aktil on aga ka määratu tähtsus. Mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni küsi-
mused tulevad lahutada sõjakuulutamise ja rahutegemise küsimustest. Mobi-
lisatsiooni küsimus ei võimalda pikki vaidlusi ja aegaviitvaid sõelumisi. 
Tänapäeva olukord, nagu näitavad eriti viimase aja kogemused, nõuab neis 
asjus kiireid ja vankumata samme. Häda on, kui mobilisatsioon kuulutatakse 
välja hilja. Olgugi, et keegi enam sõda ei kuuluta, siiski vastase sõjaline 
tegevus ei tohi meid ka tabada lumena keset suve, päikesepaistelisel päeval. 
Suured vaidlused sel alal võivad anda otse vastupidist mõju, nõrgendades 
valmisolekut Vabariigi kaitseks. Demobilisatsiooni küsimust üldse on väga 
raske arutada, eriti tema lõpu äramääramist.

3) Täiesti lahendamata on jäänud Ülemjuhataja vahekorrad Riigivanemaga ja 
Vabariigi Valitsusega, samuti ka Ülemjuhataja võimupiiride tähistamine. Seda 
tuleb lugeda suureks puuduseks ja ei saa jätta eriseaduse hoolde, sest siis on 
lahendus sõltuv kas parteipoliitilistest mõjutustest, või ainuüksi Riigi vanema 
tahtest. Üks kui teine loob sõjalise tegevuse juhtimise alal eba kindlust ja 
võimupiiride ebamäärasust. Tõsiasi on, et Põhiseadust ei tohi koormata liig-
sete normidega, kuid seda, mis aastasadade praktika on leidnud vajalikuks ja 
õigeks, on tarvis legaliseerida. Põhjapanevaks peaks olema väide, et kõike 
seda, mida võib ette näha ja mis on juba kinnitust leidnud, on tarvis legali-
seerida ja mitte jätta meeleolude ja juhuste valdkonda.

4) 1933. a. Põhiseaduse suuremaks ja kandvamaks paremuseks riigikaitse 
korraldamise alal, võrreldes 1920. a. Põhiseadusega on see, et riigikaitse 
 kõrgem juhtimine muutus siiski permanentseks, olenedes täielikult Riigi-
vanemast. 1920. a. Põhiseaduse järgi riigikaitse korraldus, olenedes Valit-
susest, oli ebakindel, sest Valitsus oli vaid Riigikogu volinikuks, seega riigi-
kaitse korraldamine ja ettevalmistamine olenes tunduvalt parteipoliitilistest 
meeleoludest ja mõjutustest.
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VIII

Kehtima hakanud uus Põhiseadus püüab anda riigikaitse probleemis aja-
kohaseid lahendusi, samuti ka kõrvaldada ilmnenud puudusi ning täita lünke 
lahendamata jäetud küsimuste alal. Põhimõtteks seejuures on olnud legali-
seerida kõike seda, mida riigikaitse alal ette näha võib ja mida ette nägema 
peab selleks, et riigikaitse teostamises kriitilistel, otsustavatel silmapilkudel 
ei oleks kõhklemist ega improviseerimist ning et tegevust ei alataks kõige 
 halvemaga, s. o. seaduste, eriti Põhiseaduse rikkumisega. Lühidalt, on  lähtu tud 
põhimõttest, et riigi iseseisvuse sõltumatuse ja riigi maa-ala lahuta mata 
 terviku kaitseks ja säilitamiseks tehtaks kõik, mis on rahva ja riigi  võimuses 
ja seda kõike võimalikult legaliseerituna.

Seepärast kehtima hakanud Põhiseadus, määrates, et kõik kodanikud on 
kohustatud osa võtma riigikaitsest, ühtlasi määrab selgesti, et riigikaitseks 
rakendatakse ka kõik jõuallikad. Võrreldes endise Põhiseadusega on see uud-
suseks ja vajalik eespool tähendatud põhimõtete kohaselt riigi jõulise ja sitke 
kaitse teostamise võimaldamiseks.

Suureks uudsuseks on see, et uus Põhiseadus sõnaselgelt määrab, et riigi-
kaitse ja relvastatud jõudude kõrgeimaks juhiks nii rahu kui ka sõja ajal on 
Vabariigi President ning relvastatud jõudude otseseks juhiks on rahuajal 
Sõjavägede Juhataja või seaduses eriti tähendatud juhtudel ning mobilisat-
siooni või sõja korraks Sõjavägede Ülemjuhataja. Missugustel juhtudel Vaba-
riigi President võib rahu ajal Sõjavägede Ülemjuhatajat ametisse nimetada, 
on antud seaduse lahendada, kuid vajadus selle järgi võib tekkida, arvesse 
võttes tänapäeva sõjategevuse alustamise alal selgunud kogemusi, samuti ka 
juhtumeid ja kogemusi meie endi riiklikus elus.

Vabariigi President kui riigikaitse kõrgeim juht nimetab ametisse eri-
õigusel Sõjavägede Juhataja või Sõjavägede Ülemjuhataja, kuulutab oma 
otsusega välja mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni, kuulutab Riigikogu üld-
koosoleku vastava otsuse alusel sõja, kuid Riigikogu üldkoosoleku otsust 
ootamata otsustab sõjategevuse alustamise Vabariigile kallaletungi korral 
või vastastikuseks kaitseks sõlmitud lepingute täitmisest tingitud juhtudel. 
Viima sega on tagatud teotsemisvõimalused kaasaja arusaamiste kohaselt 
tänapäeva olukordades.

Vabariigi President sõlmib ka rahulepingud, millised enne ratifi tseerimist 
esitatakse Riigikogule kinnitamiseks. Vabariigi President mobilisatsiooni 
väljakuulutamisest alates otsustab sõjapidamise kulude eelarve ning sõja-
pidamise kuludeks vajaduse korral sise- ja välislaenude tegemise. Need on 
uudsused, millede sisseviimist nõudis tegelik olukord ja tänapäeva sõjalise 
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tegevuse tingimused, millede kohaselt ei ole võimalik aega kaotada ning 
kus ettevalmistus peab olema läbi mõeldud juba aegsasti, kusjuures riikliku 
 saladuse hoidmine on äärmiselt tarvilik.

Mobilisatsiooni väljakuulutamisest või sõja algusest kuni demobilisat-
siooni lõpu väljakuulutamiseni Vabariigi President võib riigikaitse ja relvas-
tatud jõudude korraldamise ja juhtimise alal anda seadusi dekreedina ka 
Riigikogu istungjärkude ajal. Muul ajal, kui Riigikogu on koos, Vabariigi 
Presidendil seda õigust ei ole. Seega uues Põhiseaduses on Vabariigi Presi-
dendi võim, võrreldes Riigivanema võimuga 1933. a. Põhiseaduses, piiratud 
dekreedina seaduseandmise õiguse alal. Ka on see võim piiratud veel selles 
mõttes, et Vabariigi President ei saa dekreediga muuta relvastatud jõudude 
alal antavatele käskudele ja korraldustele kaasallkirjade andmise kohus-
likkuse juhtusid ning neid juhtusid, kus on võimalik rahu ajal Sõjavägede 
Juhataja asemele määrata Sõjavägede Ülemjuhatajat.

Vabariigi President annab riigikaitsesse ja relvastatud jõududesse puutu-
vaid seadlusi ja määrusi. Riigivanemal 1933. a. Põhiseaduse alusel on 
õigus anda seadlusi ja määrusi ainult kaitsevägedesse puutuvais küsimusis. 
Seega uues Põhiseaduses on Vabariigi Presidendi võimupiirid seadluste ja 
määruste andmise alal laiendatud, et soodustada riigikaitse küsimuste järje-
kindlat lahendamist ning ühtlasi kindlustada ka riigikaitseliste saladuste hoid-
mist. Nimetatud Vabariigi Presidendi võimu, anda riigikaitsesse puutuvais 
küsi musis seadlusi, tuleb võtta nii, et need seadlused ei haara kodanikkude 
õiguste piiramist ega nende omandiõigust. Neil aladel küsimused lahen-
datakse seadustega.

Sõja ajal Vabariigi President võib nõuda, et kõik riigikaitse vajadusest 
 tingitud kiireiseloomulised Riigikogu võimkonda kuuluvad küsimused 
antaks otsekohe Riigikogu üldkoosoleku otsustada, ilma et neid enne oleks 
arutatud kodade poolt (vt. Põhiseaduse § 66). See on uue Põhiseaduse oma-
pärasus ning võimaldab kiiresti lahendada küsimusi, millised harilikul viisil 
kodades arutlemisega võiksid hilinemise tõttu mõjutada riigikaitse otstarbe-
kohast teostamist. Ühtlasi sõja ajal on Vabariigi Presidendil õigus lõpetada 
Riigikogu istungjärke enne tähtaega, ära kuulates seejuures Riigikogu üld-
koosoleku juhatuse ja Sõjavägede Ülemjuhataja arvamused.

Riikliku vajaduse korral Vabariigi President kuulutab vastava seaduse 
 alusel välja kaitseseisukorra. Vabariigi Presidendi otsus kaitseseisukorra 
välja kuulutamise kohta esitatakse Riigikogule kinnitamiseks. Ka kaitse-
seisukorra alal on võetud arvesse meie riiklikud kogemused ning küsimu-
sed sel alal on uues Põhiseaduses, võrreldes endisega, rohkem piiritletud 
ja täpsustatud. Uudsusena on siin juurde võetud, et kaitseseisukord hakkab 
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kehtima ilma väljakuulutamata mobilisatsiooni väljakuulutamisega, millisel 
juhul ta kestab demobilisatsiooni lõpu väljakuulutamiseni.

Kehtima hakanud Põhiseadus määrab, et Vabariigi Presidendi poolt 
 riigikaitse ja relvastatud jõudude alal dekreedina antavad seadused, sead-
lused, määrused, otsused ja muud aktid kannavad peale Peaministri ja asja-
omase ministri kaasallkirja ka Sõjavägede Juhataja või Sõjavägede Ülem-
juhataja allkirja. See nõue on uudne võrreldes endise Põhiseadusega. Kuigi 
Sõja vägede Ülemjuhataja või Sõjavägede Juhataja ei ole vastutavad poliiti-
liselt, siiski nende kui riigikaitse ja relvastatud jõudude alal asjatundjate 
ameti isikute allkirjad on tagatiseks, et küsimused saaksid lahendatud tehni-
lisest küljest otstarbekohaselt. Ühtlasi Põhiseadus määrab, et relvastatud 
jõududele Vabariigi Presidendilt antavate käskude ja korralduste kaasallkirja 
andmise kohuslikkuse juhud määrab seadus ja allkirjade andmise korra – 
Vabariigi President. See uudsus on vajalik selleks, et ohvitseride määra-
mised ja  kõrgendamised ning relvastatud jõudude tegevuse juhtimine oleksid 
 väljaspool igasugust parteipoliitilist mõjutust.

Uue Põhiseaduse kohaselt on Vabariigi Presidendi kui riigikaitse kõr-
geima juhi juures rahu ajal nõuandvaks organiks Riigikaitse Nõukogu. Osa 
Nõukogu liikmeid on kindlaks määratud juba Põhiseadusega ning seegi 
koosseis on selline, et ta on suuteline ja autoriteetne kaaluma küsimusi riigi-
kaitse ettevalmistamise ja teostamise alal. Ühtlasi see koosseis tagab ka sidet 
Riigikoguga. See on uudsus võrreldes endise korraldusega. Juba 1920. a. 
Põhi seaduse väljatöötamise komisjonis Asutavas Kogus kaaluti ka sarnast 
küsimust, kuid otsusele ei jõutud ja see küsimus komisjonist edasi ei läinud.

Uus Põhiseadus näeb ette Vabariigi Presidendi asetäitmist sõja ajal. See 
on uudsus, mis on tingitud tänapäeva sõja tingimustest.

Uue Põhiseaduse järgi riigi relvastatud jõude ja kodanikkude kohuseid 
riigi kaitse alal puudutavate seaduste algatamise õigus on ainult Vabariigi 
Valitsusel Vabariigi Presidendi teadmisel. See on uudsus, mida nõuab riigi-
kaitseks ettevalmistamise permanentsus ning järjekindlus ja mis on  vajalik 
selleks, et riigikaitse küsimuste lahendamine ei sattuks parteipoliitiliste 
 mõjutuste alla.

Kehtima hakanud Põhiseadus määrab kindlaks Sõjavägede Ülemjuhataja 
ameti seisundi nii Vabariigi Presidendi kui ka Vabariigi Valitsuse ning teiste 
ametkondade suhtes.

Sõjavägede Ülemjuhataja allub vahetult Vabariigi Presidendile, on kõigi 
relvastatud jõudude otsene juht ja juhib sõjalist tegevust oma äranäge misel. 
See on uudsus, mis legaliseerib sajandite kestel sõjapidamises välja kujunenud 
tõekspidamist sel alal.
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Sõjavägede Ülemjuhataja annab aru ja vastutab oma tegevuse eest ainult 
Vabariigi Presidendi ees. Seega on ta väljaspool parteipoliitilist mõjutusi.

Sõjavägede Ülemjuhataja kuulub Valimiskogu koosseisu, mis otsustab 
Vabariigi Presidendi asetäitmise küsimust.

Sõja ajal Vabariigi President, otsustades Vabariigi Valitsuse või tema 
üksiku liikme ametist vabastamist või ametisse kutsumist, kuulab ära ka 
Sõjavägede Ülemjuhataja arvamuse.

Sõjavägede Ülemjuhataja võtab osa sõnaõigusega Vabariigi valitsuse 
istungeist.

Need on kõik uudsused, mis sõltuvad riigikaitse ettevalmistamise, juhti-
mise ja teostamise tänapäeva tingimustest ning tagavad Sõjavägede Ülem-
juhatajale sõjalise tegevuse juhtimisel täielist selgust.

Sõjavägede Ülemjuhatajal on õigus riigikaitse teostamise alal sõja-
tegevuse huvides anda juhtnööre ja teha korraldusi ka temale mittealluvaile 
ametiisikuile ja -asutistele. See on uudsus, mis sõltub tänapäeva sõja tingi-
musist ja meie riigikaitse geopoliitilisest olukorrast.

Uus Põhiseadus näeb ette, et ka rahu ajal võib kutsuda ametisse Sõja-
vägede Ülemjuhatajat seaduses ettenähtud juhtudel. Kui rahu ajal Sõja vägede 
Ülemjuhataja on ametisse kutsutud, siis on temal õigus anda juhtnööre ja 
 korraldusi ka temale mittealluvaile ametiisikuile ja -asutistele riigi sise-
mise ja välise julgeoleku alal seadustes tähendatud aluseil. See on uudsus, 
mis ühelt poolt on tingitud meie riikliku elu kogemustest ning teiselt poolt 
täna päeval väljakujunenud riigikaitselistest vajadustest, mida kinnitavad 
viimase aja sündmused mujal maailmas. Sõda võib ju mitte olla, kuid riik 
on juba sunnitud korraldama ja teostama oma riigikaitset ning selleks ongi 
vaja ka rahu ajal kutsuda ametisse Sõjavägede Ülemjuhatajat, nagu see teos-
tus  näiteks Šveitsis Maailmasõja ajal veel enne sõjategevuse algust vaenu-
like  riikide vahel. Peale selle on sel alal ka meil omad riiklikud kogemused, 
 näiteks 1. detsember 1924.

Ka Sõjavägede Juhataja ameti seisund on uues Põhiseaduses määritletud: 
Sõjavägede Juhataja võtab sõnaõigusega osa Vabariigi Valitsuse istungitest, 
tema allkiri peab olema Vabariigi Presidendi poolt riigikaitse ja relvastatud 
jõudude alal dekreedina antavatel seadustel, samuti ka seadlustel, mää rustel 
ja muudel aktidel; ta kuulub Vabariigi Presidendi asendamise küsimusel 
Valimis kogu koosseisu, ta on Riiginõukogu liige ametilt. Kõik need uudsused 
on nõutavad riigikaitse ettevalmistuse permanentsuse ja tehnilise otstarbe-
kohasuse tagamiseks.

Lõpuks uudsuseks on ka see, et sõjaväeteenistuses olevail kodanikel on 
kõik kodanikkude õigused ja kohused, mis kindlustatud Põhiseadusega ja 
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seadusega, niivõrd kui neist õigustest ja kohustest sõjavägede distsipliini ja 
teenistuse erilaadi huvides seadusega ei ole tehtud erandeid. Selle uudsusega 
on võimaldatud legaliseerida nõuet, et sõjavägi seisaks väljaspool tegelikku 
poliitikat ja väljaspool poliitilisi mõjutusi.

Kõigest toodust kokkuvõetuna selgub, et uus Põhiseadus on püüdnud 
 riigikaitse probleemi lahendada tänapäeva sõja tingimuste ning meie ja 
teiste riikide kogemuste kohaselt, kõrvaldades ühtlasi ilmnenud puudused ja 
 täites lüngad senini kehtinud korralduses. Uus Põhiseadus tagab riigikaitse 
ettevalmistamise ja teostamise permanentsust, järjekindlust, kiiret ja otsus-
tavat teotsemist, väljudes sellest, et rahva ja riigi maa-ala lahutamatu  terviku 
 säilitamiseks on tarvis tegevusse asetada kõik kuni viimse võimaluseni. 
Ühtlasi kehtima hakanud Põhiseadus tagab ka seda, et teotsemisele asudes 
juba algusest peale ei rikutaks kõige pühamat riigi elus – Põhiseadust. Juba 
 Asutavas Kogus Põhiseaduse väljatöötamise komisjonis ja ka istungeil riigi-
kaitse küsimuste arutlusel tähendas üks aruandja, et tegevust ei tule alata 
Põhiseaduse rikkumisega.10 Seepärast püüabki uus Põhiseadus riigikaitse 
küsimusi legaliseerida võimalikult täielikult, ajakohaselt ja selgesti.

10  Asutava Kogu IV istungjärk, protokoll nr. 140, veerg 916.
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Sündis 01.02. (20.01.) 1890 Tal-
linnas linnakodanik Nikolai Bazõ-
kovi pojana, adopteeriti 1903  Aleksei 
Reegi poolt. Venelane. Õppis Tapa 
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polgus, septembrist 1907 sõjakoolis. Alamleitnant augustist 1910. Noorem-
ohvitser 90. Oneega jalaväepolgus. I MS ajal augustist 1914 90. Oneega jala-
väepolgu rooduülem, detsembrist 1914 23. diviisi  staabis, novembrist 1915 
11. armee staabi luureosakonna vanemadjutandi abi, aprillist 1916 6. armee 
staabi sideülem, detsembrist 1916 6. armee lennu divisjonis. Võttis osa 
lahingu test Galiitsia ja Rumeenia rindel Austria-Ungari vägede vastu. Juulist 
1917 Muhu väinade kindlustatud positsiooni staabi operatiivosakonna ülem, 
augustist 1917 staabiülema kt, septembrist 107. diviisi vanem adjutant, veeb-
ruarist maini 1918 Eesti sõjavägede staabi ülem. Leitnant 1913, alamkapten 
1916, kapten septembrist 1917, alampolkovnik märtsist 1918. VS ajal  alates 
11.11.1918 Viru maakonna ja Narva linna KL ülem, määrati 21.11.1918 
5. jalaväepolgu ülemaks, veebruarist 1919 ühtlasi 1. diviisi staabi ülem, 
 aprillist 1919 3. diviisi staabiülem, detsembrist 1919 Viru väerinna ülem-
juhataja staabiülema kt. Osales lahingutes Punaarmee ja Landeswehri vastu 
Viru ja Pihkva rindel ning Lätimaal.  Polkovnik oktoobrist 1919. Sai au tasuks 
Harjumaal Peningi v Kiviloo m Kiviloo talu, mis oli endine  mõisasüda. 
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 Veebruarist 1920 taas 3. diviisi staabiülem, kuid  haigestus tüüfusse ning vii-
bis suveni puhkusel. Oktoobrist 1920 sõjavägede staabi käsundusohvitser, 
jaanuarist 1921 sõjaväe õpetuskomitee alaline liige, ühtlasi veebruarist 1921 
novembrini 1923 ajakirja „Sõdur” vastutav toimetaja, Kindralstaabi Kursuste 
juhataja ning juulist 1921 septembrini 1923 sõjaväe õppeasutuste inspektor, 
novembrist 1925 Kindralstaabi ülem ja Sõja nõukogu liige, novembrist 1926 
2. diviisi ülem, märtsist 1927 detsembrini 1928 sõjaminister, märtsist 1929 
taas 2. diviisi ülem, ühtlasi Sõjanõukogu liige, märtsist 1934 Kaitsevägede 
(aprillist 1937 Sõjavägede) Staabi ülem, ühtlasi Kaitse ministeeriumi Nõu-
kogu liige ja kaitseministri abi kuni septembrini 1938. Kolonel novembrist 
1922, kindralmajor 1926, kindral leitnant 1938. Oktoobrist 1939 Eesti ja 
Nõukogude Liidu vastastikuse abistamise pakti ettevalmistamise komisjoni 
esimees. Nimetati 12.10.1939 sõjaministriks, vabastati 22.06.1940 Nõu-
kogude võimu survel. Oli 1920 VR nõukogu liige, VOKi juhatuse esimees, 
VAKi juhataja esimene abi, Sõjateadusliku Kirjanduse Edendamise Kapitali 
Komitee esimees, VRVÜ vanematenõukogu ja keskjuhatuse liige, VRVÜ 
Tartu osakonna esimees ning 1932 Tartu Rotary Klubi asutajaliige. Autor 
raamatutele „Lahingu juhatus” (Tallinn, 1921), „Juhi otsus ja selle kujune-
mine”  (Tallinn, 1927 ja 1937) ja „Saaremaa kaitsmine ja vallutamine a. 1917” 
 (Tallinn, 1937). Nõukogude võim arreteeris ta 12.03.1941 Tallinnas Meri-
väljal oma kodus. Lasti maha 08.05.1942 Solikamskis. Kenotaaf Tallinna 
sõjaväekalmistul, bareljeef Tartus Barclay hotelli fuajees, nimi tahvlil Tori 
kirikus, Stenbocki majal ja Riia vennaskalmistu LKO kavaleride kabelis. 

Vabadusristi aumärgid: 
VR II/3, nr 724/21.02.1920 Endisele 5 jalawäe polgu ülemale, Kindral-

staabi Polkownikule Nikolai Aleksei p. REEK’ile, hinnates wahwust, mis 
Teie ülesnäitanud lahingutes Aroküla, Kadrina, Tapa ja Jägala liinil ning 
jaanuari kuu lõpul ja 22–24 weebruarini 1919 a. Narwa all.

VR I/2, nr 2482/18.05.1920 Kolmanda diwiisi staabi ülemale, Kindral-
staabi Polkownik Nikolai Aleksei p. REEK’ile, hinnates sõjalisi teenuseid, 
mis Teie ülesnäitanud Wabadussõja kestusel hiilgawalt korraldatud Ruhja 
operatsiooni, Landeswehri wastu wõitluste, Bolowsky ja Ostrowi operatsioo-
nide plaanide wäljatöötamisel ja isiklikult nende operatsioonide juhatamisel.

VR II/2, nr 275/11.06.1920 3 diwiisi staabi ülemale, Kindralstaabi 
 polkownikule Nikolai Aleksei p. REEK’ile, hinnates wahwust, mis Teie üles-
näitanud lahingutes 19–22 juunini 1919 a. Ronneburgi juures.
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Teised autasud: LKO II ja III kl, KR I kl (1933), EPR I/II (1934), VT I kl 
(1940),Vene AnO II, III ja IV kl, StO II ja III kl, VlO IV kl, Läti KTO I kl, 
Norra OO II kl, Poola PR I ja II kl, Poola VR, Prantsuse ALO III kl, Soome 
VRO II kl. Abikaasa Marie-Clara, sünd Johanson (1891–1942, küüditati 
1941), lapsed Larissa (1914–21) ja Tiiu (1928–43, küüditati 1941).
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PARADIGMA ROLL SÕJATEADUSES 
THOMAS KUHN’I PÕHJAL

Karl Salum

Sissejuhatus

Sõda on üks inimestevahelise konfl ikti erinevatest väljunditest. Seega on ta 
ka sama vana kui kõik inimkonna poolt jälgitud loodusteaduslikud  nähtused 
ja tajutud humanitaar-sotsiaalsed protsessid, mis on aja jooksul arenenud 
välja erinevateks teadusvaldkondadeks Seega on see ka sama vana nagu 
kõik loodus teaduslikud nähtused ja humanitaar-sotsiaalsed arengud, mida 
inimkond on tundma õppinud ja läbinud, ning mis aja jooksul on  vormunud/
kujunenud teadusvaldkondadeks. Erinevalt tunnustatud teadusvaldkonda-
dest on sõda ja sõjapidamine olnud eraldiseisva teadusharuna aga pigem 
kõrvale  jäetud, küllap eelkõige seetõttu, et sõda põhjustab inimestele (otse-
seid)  kannatusi. Kui muid teadusvaldkondi on aastatuhandeid süstemaatiliselt 
arendatud inimkonna heaolu parandamiseks, siis sõjateaduse edendamist näib 
saatvat vastupidine efekt. Võib tekkida küsimus, milleks üldse uurida ja aren-
dada sellist teadusvaldkonda, mis inimkonnale pigem kahju toob. Ent pea iga 
riik, mis omab relvajõude, on avanud sõjalisi haridus- ja teadusasutusi, mis 
lisaks sõjanduse õpetamisele tegelevad relvajõudude ja nende kasutamisega 
seotud teadus- ja arendustegevustega üldisemalt. Seega vajadus sõda ja sõja-
pidamist teaduslikult käsitleda on täiesti olemas.

Varasemalt on nii eesti- kui ka võõrkeelses kirjanduses erinevad  autorid 
põhjalikult käsitlenud nii sõda ja sõjapidamist kui ka nendega kaasnevaid 
nõudeid, tingimusi ja mõju erinevatele eluvaldkondadele ja inimestele. 
Samuti on põhjalikult uuritud sõja ja sõjapidamise seoseid erinevate teadus-
valdkondadega. Eelkõige on aga selliste uurimuste fookus olnud siiski 
teadus tegevuse rakendustel, mida saaks ära kasutada sõjapidamises, või siis 
sõjapidamise käigus tehtud teaduslike avastuste mittesõjalistel rakendustel 
mittesõjalistel eesmärkidel. Vähem on aga sõja ja sõjapidamisega  seonduvat 
teadustegevust käsitletud vaadeldud fi losoofi lisest või kontseptuaalsest 
aspektist. Siit kasvabki välja põhimõtteline küsimus: kas sõjateadust kui 
sellist saab eristada teistest teadusvaldkondadest või on „sõjateaduse” näol 
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pigem tegu teiste teadusvaldkondade kontseptsioonide ja meetodite rakenda-
misega sõjaks valmistumises või sõjapidamises.

Käesolevas artiklis uuribki autor, kas ja millistel tingimustel saab sõja-
teadusest rääkida kui eraldiseisvast teadusvaldkonnast, tuginedes Thomas 
Kuhni 1962. aastal avaldatud ja 1970. aastal täiendatud teoses „The Struc-
ture of Scientifi c Revolutions” (eesti keeles ilmunud aastal 2003) käsitletud 
paradigma kontseptsioonile. Artikkel koosneb kahest peatükist. Esimeses 
vaadeldakse teaduse olemust ja paradigma rolli teaduse mõtestamisel ning 
tutvustatakse mõningaid sõjateaduse defi nitsioone. Teises peatükis kirjel-
datakse võimalikku sõjateaduse paradigmat, kokkupuutepunkte teiste teadus-
valdkondadega ning paradigma rolli sõjateaduse eluringis. Artikli eesmärk 
on anda lugejale ülevaade sõjateaduse olemusest ning seostest, erisustest ja 
sarnasustest võrreldes teiste teadusvaldkondadega. Kõrvaleesmärk on olu-
korra kaardistamine sõjateaduse mõtestamisel ja käsitlemisel Eestis. Artikkel 
vaatleb peamiselt fi losoofi list, vähemal määral kontseptuaalset tasandit.

Artiklis ei käsitleta sõjateadusest välja arenenud, sellega kokku puutuvaid 
ja ka teatavaid ühisosi omavaid, kuid siiski eraldiseisvaid kontseptsioone nagu 
sõjaline kultuur (military culture) või sõjapidamiskultuur (culture of war). 
Samuti ei analüüsita artiklis sõjalise teooria (military theory) küsimusi, mis 
kuuluvad autori hinnangul pigem strateegilise kultuuri (tuntumad  teoreetikud 
Colin Gray, A.I Johnston), sõjalise- või sõjapidamiskultuuri (Martin van 
 Creveld) või siis tsivilisatsioonispetsifi ilise (Samuel Huntington) käsituse 
juurde. Teaduslikud arengud teistes teadusvaldkondades (näiteks Ameerika 
Ühendriikides 1980. ja 1990. aastatel alanud Revolution in Military Affairs), 
mis on mõjutanud ülalmainitud kontseptsioone ja kaudselt sõjateadust ennast, 
jäävad samuti selle artikli läbivast teemast liiga kaugele. Nende protsesside 
puhul on tegu erinevate teadusuuringute ja -saavutuste baasil tehtud muuda-
tustega sõjapidamises ehk teisisõnu sõjaliste  rakendustega.

1. Teaduse mõiste ja paradigma roll teaduses.

Nii teoreetilised kui ka metodoloogilised käsitlused on ammusest ajast olnud 
sõjapidamises ja selle arengutes olulisel kohal. Ajaloost on tuntud paljud 
sõjateoreetikud alates Sun Zi-st lõpetades nüüdisaegsete ühendvägede või 
asümmeetrilise sõjapidamise ekspertidega. Sõjateaduse ja teiste teadusvald-
kondade arendajate vahel saab tuua paralleele – näiteks võib öelda, et Sun 
Zi on sõjateaduses sama oluline kui Immanuel Kant fi losoofi as, Clausewitz 
sõjalises strateegias sama oluline kui Kopernik astronoomias ning Mahan 
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meresõja teooria arengus sama oluline kui Einstein füüsikas. Samuti võe-
takse sõjanduses tihti kasutusele teiste teadusvaldkondade saavutusi, mida 
kasutatakse sõjapidamise arengus, eriti just tehnoloogia valdkonnas. Paljud 
algselt militaarkasutuses olnud tehnoloogiad ja arendused pärinevad eelkõige 
loodus- ja reaalteadusest. Nende rakendamine sõjapidamises avas aga ukse 
igapäevakasutusse ka tsiviilmaailmas (erinevad materjalid, traumameditsiin, 
sidesüsteemid). Kas tulenevalt sellistest seostest peaks kaasnema ka teiste 
teadusvaldkondade põhimõtete (kasvõi osaline) ülevõtmine sõjateaduses, et 
paremini toetada loodavat teadusvaldkonda teoreetilise ja metodoloogilise 
baasi loomisel?

Enne sõjateaduse olemuse avamist tuleks kõigepealt määratleda, mis 
üldse on teadus ja mida ta hõlmab. Eesti Entsüklopeedia kohaselt on  teadus 
„tegevus, mille eesmärk on uute, tunnetuslikult ja praktiliselt oluliste tead-
miste saamine ja rakendamine ning juba olemasolevate teadmiste töötlemine, 
kasuta mine ja säilitamine”.1 Eestikeelse sõna teadus juured on nii ladina 
 keeles (scientia – n. teadmine, mõistmine) kui ka saksa keeles (wissensc-
haft  :  wissen – v. teadma, n. teadmine). Täiendavalt, teadus- ja arendus-
tegevuse seaduse § 2 lg 7 järgi on teadustegevus „isiku loome vabadusel 
põhinev tegevus, mille eesmärk on teaduslike uuringute abil uute tead-
miste saamine inimese, looduse ja ühiskonna ning nende vastastikuse toime 
kohta.”2  Sellest defi nit sioonist saab järeldada, et teadustegevuse põhiline 
kriteerium võiks olla teaduslike uuringute läbi viimine. Kokkuvõtteks võib 
ka öelda, et teadus väljendub kolmel erineval tasandil: fi losoofi line, kont-
septuaalne ja  rakenduslik.

Teaduse olemuse lahti mõtestamisel lähtutakse pigem nüüdisaegse-
test käsitlustest, sest fi losoofi a ja kontseptuaalsusega tegelenud olulisemad 
 autorid on oma teesid koostanud eelmisel sajandil, nende hulgas näiteks 
Karl Popper kui falsifi katsionismi peamine esindaja (Optimist, Pessimist 
and Pragmatist Views on Scientifi c Knowledge, 1963), Rudolf Carnap kui 
loogilise empirismi esindaja (‘Theory and Observation’, Philosophical Foun-
dations of Physics: An Introduction to the Philosophy of Science, 1966) või 
Imre Lakatos ratsionaalse lähenemise ja uurimisprogrammide rekonstrueeri-
mise propageerijana teaduses (The Methodology of Scientifi c Research Pro-
grammes: Philosophical Papers Volume 1, 1978). Vahest kõige põhjalikumat 

1  Teadus. – Eesti Entsüklopeedia, <http://entsyklopeedia.ee/artikkel/teadus1>, (24.10.2014).
2  Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus. Vastu võetud 26.03.1997. RT I 1997, 
30, 471, jõustunud 02.05.1997. Vt ka 
<https://www.riigiteataja.ee/akt/834781?leiaKehtiv>, (26.10.2014).
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ja ka laiemat  perspektiivi teaduse olemusest ja käsitlusest on aga kirjel danud 
Thomas Kuhn oma teoses Teadusrevolutsioonide struktuur (1966, eesti 
 keeles 2003), kus Kuhn seostas omavahel teaduse sisulised arengud, kindla 
teadusraamistiku ja ajatelje.

Seega kasutangi siinses artiklis teaduse olemuse laiemaks avamiseks 
Kuhni kasutusele võetud paradigma kontseptsiooni, mida Kuhn on määrat-
lenud teaduse ühe olulise komponendina Seega lähtun siinses artiklis teaduse 
olemuse avamiseks käsitusest, mille keskmes on Kuhni formuleeritud para-
digma mõiste – teaduse üks oluline komponent?. Kuhni algses käsituses on 
paradigma mineviku teadussaavutus, mida tunnustatakse edasise uurimistöö 
vundamendina ning mis jätab selleks õhku piisavalt küsitavusi/küsimärke3. 
Kuhn tõi paradigmasse sisse ka ‘traditsiooni’ mõiste, rõhutades sellega üht-
suse ja ühesugususe (Kuhni käsituses konsensuse) tähtsust teaduslikus uuri-
mises. Kuhni hinnangul soodustab see kindlate uurimistavade kujunemist 
ja teadusvaldkonna igakülgset väljaarenemist. Lihtsustatult võib paradigmat 
võtta kui kindla teadusvaldkonna uurimistööd ümbritsevat ja kujundavat 
 raamistikku.

Järgnevalt kirjeldan lühidalt, kuidas Kuhni käsituses toimib teaduse 
eluring ning kuidas selle ühe osana tekib, areneb ja muundub paradigma. 
Nimelt vaatleb Kuhn teaduse arengut kui protsessi, mille lähtepunkt on eel-
teadus. Toetava paradigma kujunemisel muutub eelteadus normaalteaduseks. 
Normaal teadus areneb kuni ilmneb kriis, mis võib kulmineeruda revolut-
siooniga, mille käigus luuakse uus normaalteadus.4 Sellega algab teaduse 
eluring taas otsast peale.

Aja jooksul on arusaam paradigmast mõnevõrra muutunud ja täpsustunud. 
Algselt oli paradigma Kuhni jaoks „arvamuste, väärtushinnangute, meetodite 
jms. kompleks,” mida saab tõepoolest võtta kui vundamenti. Hiljem täpsus-
tus paradigma „üht liiki elemendiks /.../ selles kompleksis, konkreet[seks] 
mõistatuselahenduseks /.../, mis võimalda[b] /.../ kasutamisel eeskujude või 
näidistena asendada eksplitsiitseid reegleid kui normaalteaduse ülejäänud 
mõistatuste lahendamise alust.”5 Selline täpsustus oli vajalik, kuna see aitab 
meil paremini mõista paradigma rolli teaduses. 

3  Kuhn, Thomas S. 2003. Teadusrevolutsioonide struktuur. Tartu, Ilmamaa, lk 27–28. 
[Edaspidi Kuhn 2003]
4  Chalmers, Alan 1998. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Tartu, Ilmamaa, lk 134.
5  Ibid., lk 215–216
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1.1. Sõjateadus kui teadusvaldkond

Enne sõjateaduse käsitlemist teadusvaldkonnana tuleks kõigepealt uurida, 
kas selline valdkond üldse võiks eksisteerida ning kuidas eristuks ta teistest 
teadusvaldkondadest. Näiteks Eesti Teadusinfosüsteemi teadusvaldkondade 
ja -erialade klassifi kaatorite nimekirjas6 pole sõjateadust eraldi välja  toodud. 
Samas leiab igast üles loetud valdkonnast mõne eriala, mis on vahetult 
 sõjapidamisega seotud (nt ajalugu, riigiteadused, kliiniline meditsiin, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia jpt). Et sõjandust saab käsitleda teaduslikuna, 
seda näitab kasvõi Common European Research Classifi cation Scheme7, 
kus tehnikateaduste valdkonna all on ära märgitud ka sõjanduse ja militaar-
tehnoloogia eriala. Niisiis on sõjateaduse määratlemine teadusvaldkonna või 
-erialana mõnel juhul üksnes epistemoloogiline küsimus.

Järgnevalt saame hakata vaatlema ja kirjeldama sõjateaduse võimalikku 
olemust. Eestis ei ole sõjateadust seni ametlikuks teadusvaldkonnaks kinni-
tatud, küll aga on sõjandusega seonduvaid teemasid uuritud. Ka okupatsiooni-
eelse Eesti Vabariigi sõjaväes teeninud ohvitserid arutlesid sõjateaduslikel 
teemadel ning avaldasid selle kohta artikleid toonases ajakirjas „Sõjatead-
lane”. Eesti Kaitseväe taasloomise järel on Kaitseministeeriumi valitsemis-
alas tegeletud teadus- ja arendustegevusega ning tehtud koostööd Eesti erine-
vate õppe- ja teadusasutustega ning erasektoriga. Kuna artikli fookuseks on 
eelkõige sõjateadus Eestis, siis kasutan edaspidi just erinevate Eesti autorite 
määratlusi ja käsitlusi sõjateadusest ning sellega seonduvatest mõistetest, et 
kaardistada hetkeolukorda sõjateaduse mõtestamisel Eestis.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema kolonel Martin Heremi defi nit-
sioon sõjateaduse kohta on järgmine: sõjateadus on „teadus, mis uurib seda, 
kuidas võimalikult väheste ressurssidega hävitada vastase ressursse ning 
saavutada seeläbi oma riigile (sh koalitsioonidele) soodsamad tingimused 
eksisteerimiseks ja tegutsemiseks sõjaliste või mittesõjaliste vahenditega.”8

Sõjateaduse erialadeks on Heremi käsituses „sõjaajalugu, sõjalised tege-
vused, sõjaline juhtimine, sõjaväe pedagoogika [sic!] ja sõjatehnoloogia.”9 

6  Eesti Teadusinfosüsteemi klassifikaatorid. Vastu võetud 28. juulil 2006 haridus- 
ja teadusministri käskkirjaga nr 640 „Eesti Teadusinfosüsteemis kasutatavate teadus- ja 
arendustegevust käsitlevate klassifikaatorite kinnitamine”, <https://www.etis.ee/files/ETIS_
klassifikaatorid_09082006.pdf>, (22.10.2014).
7  Ibid., lk 3–12.
8  Herem, Martin 2013. Eesti rahvusliku sõjalise hariduse mõte. – Sõdur, nr 05 (2013), lk 19, 
<http://issuu.com/sodur/docs/s__dur0513>, (26.10.2014). [Edaspidi Herem 2013]
9  Ibid.
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Kindlasti ei piiritle sõjateadust vaid need erialad, kuid nende abil (ja ka ülal-
tooodud defi nitsioonile mõeldes) saab siiski sõjateaduse olemust, ülesandeid 
ja rakendusi paremini mõista. Kui mitmed teised teadusvaldkonnad on pigem 
teoreetilise suunitlusega, siis väikeriigis peab ressursside nappuse tõttu saama 
sõjateadust riigikaitses maksimaalselt rakendada. Nii on paradigma kui mõis-
tatuse lahendi määratlemine sõjateaduses vägagi vajalik, võimaldamaks selle 
arengut teadusvaldkonnana ja rakendamist.

Teine autor, kes on püüdnud Eestis sõjateaduse olemust avada, on 
praegune 2. Jalaväebrigaadi ülem kolonelleitnant Enno Mõts, kes kasutab 
 mõistet sõjandusteooria. Ta defi neerib seda nii: see on „teaduslikul lähene-
misel baseeruv uurimissuund, mille peamine eesmärk on leida, mis toob 
võidu sõjas ja mis põhjustab seda. Sõjandusteooria omapäraks on, et see 
sisaldab endas reaalainetel baseeruvaid teadmisi, aga samuti sõjakunsti.”10 
 Teisalt määratleb Mõts sõjandusteooriat ka kui „sõjaajaloo /…/ analüüs[i], 
mis proovib leida inimkäitumises normatiivseid reaktsioone ja trende, arves-
tades seal juures selle ühiskonna piires kultuurilisi, poliitilisi ja majandus-
likke tegureid.”  Sellise käsituse väärtus on paindlikkus: luuakse võimalus 
kirjeldada sõjateaduse loodus- ja täppisteaduslikke, aga ka humanitaar- ja 
sotsiaal teaduslikke nüansse.

Mõtsa käsitluses tugineb sõjandusteooria eelkõige (sõja)ajaloo para-
digmale ning ta peab sõjandusteooriat teaduslikuks distsipliiniks.11 Ühest 
küljest läheneb Mõts sõjateadusele liialt materialistlikult, jättes välja 
 isiksuse rolli või mõju, kuid samas tunnistab, et „[t]eisalt on sõjateadus 
 sarnane pigem eetikale kui füüsikale … [kuna] … eetika ja sõjateadus on 
seotud inim käitumise, selle motiivide ja mõjutajate uurimisega.”12 Siin kattub 
tema seisukoht Heremi mainitud sõjalise juhtimise ja sõjaväepedagoogika 
kompo nentidega sõjateadusest. Täiendavalt selgitab Mõts, et „sõjapidamise 
 raames moodustavad [teised teadusharud] täiesti uue ja omaette terviku: sõja-
teaduse”, illustreerides seda karikakra mudeliga.13

Paraku jääb mõlema autori käsitus sõjateooriast või -teadusest pinna-
pealseks, kuna nad ei selgita oma käsitlusi laiemalt, mõnes formaalses 
fi losoofi lises raamistikus, nt loogiline empirism või falsifi katsionism. 
See  tõstatab mitmeid küsimusi. Näiteks, kas sõjateadust tuleks võtta kui 

10  Mõts, Enno 2010. Eesti Kaitseväe Maaväe lahingutegevuse alused, 2. trükk. Tartu: 
Kaitse väe Ühendatud Õppeasutused, lk 247. [Edaspidi Mõts 2010]
11  Mõts 2010, lk 29, 31.
12  Ibid., lk 30–31.
13  Ibid., lk 32.
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 empiiriale  tuginevat (nt kõikvõimalikud katsete, vaatluste ning nende põhjal 
tehtavate järelduste) või pigem erinevate hüpoteeside ja nende tõestamise 
käigus tekkivate teadmiste põhist valdkonda? Selles aitabki selgust saada 
paradigma.

2. Sõjateaduse paradigma ja selle seosed 
teiste teadusvaldkondadega

Kuhni algse defi nitsiooni põhjal võime väita, et sõjateadusel pole omaette 
paradigmat, kuna puuduvad sõjateaduslikud teadussaavutused; nii varem 
sõjanduses kasutatud kui ka tänapäevased teaduslikud saavutused on seotud 
pigem teiste teadusvaldkondadega. Ka erinevad kriisid sõjanduses ja sõja-
pidamises on tihti lahendatud just teistes teadusvaldkondades tehtud arengute 
abil. Seega tekib õigustatud küsimus, kas sõjateadus on tõlgendatav eraldi-
seisva teadusena.

Kuna paradigmat ei ole vormunud, siis Kuhni järgi võib sõjateaduse 
tänapäeva Eestis määratleda eelteadusena. Sõjanduslikus mõistes võiks 
para digmaks pidada ka doktriini14, kuid hetkel puudub ka see Eestis. Eesti 
on adapteerinud hulgaliselt NATO doktriine ja muid raamdokumente ning 
osaleb ka NATO sõjalises teadus- ja arendustegevuses, kuid koos rahvusliku 
sõjateaduse arendamisega peaks olema ka oma doktriin, mis vastaks meie 
oludele ning oleks kooskõlas rahvuslike riigikaitsedokumentidega.

Millistele kriteeriumitele võiks üldse vastata sõjateaduse esmane para-
digma ja kus need võiksid avalduda? Enne sellele küsimusele vastamist tuleks 
Kuhni käsitluse kohaselt leida mõistatus või akuutne probleem, mida lahen-
dades ilmneksid sõjateaduslikud faktid, ja alles peale seda on võimalik jõuda 
paradigmani.15 Samuti peavad probleemid olema tunnustatud teadus likena 
ehk siis neid peab olema võimalik lahendada teaduslike teooriate  alustel 
ning teaduslike meetoditega. Kuhni hinnang on konkreetne: kui probleemil 
puudub oletatav lahend, siis sõltumata küsimuse tegelikust tähtsusest (nt 
aktuaalsusest või rakenduslikkusest) ei saa seda lugeda teaduslikuks. Lisaks 
esitab Kuhn kaks nõuet: probleemide lahendamine peab olema reegli pärane 
ning lahenduskäigu(k)s tuleb määrata kindlad sammud. See meetod on aga 

14  Ametliku mõistena on doktriin (ingl doctrine) tõlgitud eesti keelde kui „kogum põhi-
mõtteid, millest relvajõud juhinduvad oma tegevuses, et saavutada püstitatud eesmärke. 
Doktriin on ametlik juhis, kuid eeldab kohaldamisel siiski paindlikkust.” (Allied Administra-
tive Publication 6. NATO Glossary of Terms and Definitions. NATO Standardization Agency: 
2012). Vt ka <http://mt.legaltext.ee/militerm/concept.asp?conceptID=1962>, (26.10.2014).
15  Kuhn 2003, lk 57.
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mõnes mõttes piiratud ega soosi alati loovat mõtlemist ja uudsete viiside ja 
 vahendite proovimist probleemide lahendamiseks. 

Teisest küljest on selline Kuhni kirjeldatud mudel aga rakendatav riigi-
kaitse kontekstis Näiteks saab mõistatuseks või akuutseks probleemiks nime-
tada puudusi kaitseväe väevõimetes ehk võimelünki. Ka selle küsimusega 
tegelemiseks tuleb kasutada teaduslikke teooriaid ning meetodeid (sh  mitmete 
teadusvaldkondade omi), et tagada võimalikult tõhus võimearendus ja lahend 
lünga likvideerimiseks. Riigikaitse planeerimises järgitakse võimearenduses 
kindlaid põhimõtteid ja etappe, sarnaselt Kuhni sätestatud nõuetele reeglite 
kehtestamise ja lahenduskäigu kindlate sammude kohta. Sellest tulenevalt 
saab väita, et sõjateaduse paradigma on rakenduslikul tasandil määratletav 
sarnaselt teiste teadusvaldkondadega, kui me järgime Kuhni mudelit. 

Kriitikud võivad esitada tuua vastuargumendi, mis paneb küsimärgi alla 
Kuhni mudeli kasutamise võimearenduses ja tegelikult ka laiemas riigikaitse 
planeerimises. Probleemiks on ettemääratus, mis kumab läbi tervest Kuhni 
käsitlusest paradigmade kohta. Nimelt on Kuhni jaoks väga oluline „[k]
ontseptuaalsete, teoreetiliste, instrumentaalsete ja metodoloogiliste kohus-
tuste tugeva võrgustiku olemasolu [mis võimaldab siduda] normaalteadust 
mõistatuselahendamisega.”16 Selline kohustusliku iseloomuga võrgustik on 
loomulikult vajalik, kuid selle kasutamisega ei saa üle pingutada. Vastasel 
juhul muutub võrgustik „kalapüügil” ehk lahenduste otsimisel pigem takis-
tavaks kui soodustavaks teguriks. Näitena sõjateadusest võiks tuua taktika 
ja operatiivkunsti arengud, mis on eelkõige seisnenud inimeste, relvastuse 
ja vahetut sõdimist toetava tehnoloogia efektiivsemas kasutamises. Selle on 
kaasa toonud just seniste paradigmade rikkujad, kes on tuvastanud mingi 
kriisi, mille lahendamisega uudse mõtte- või teguviisi abil on toimunud 
 revolutsioon. Edu saavutamisel põlistatakse uudne lähenemine uue para-
digmana, ebaedu korral vajuvad need isikud aga unustusse. Sama tendentsi 
võib täheldada ka teistes teadusvaldkondades. Kuid erinevalt sõjateadusest 
ei kaasne teiste teadusvaldkondade ebaõnnestunud üritustega aga tavaliselt 
inimohvreid.

Eespool vaatlesime mõistatuse ja akuutse probleemi tekkimist ja lahenda-
mist sõjateaduses. Ent kuidas tekivad sõjateaduses kriisid? Minevikus on 
neid eelkõige tagant tõuganud tehnoloogilised arengud, kus üks sõdiv osa-
pool üllatab teist võimega hävitada senisest rohkem ressursse. Sellele vastu-
kaaluks on teine või teised osapooled sunnitud arendama oma sõjateadust, et 
saavutada pariteeti või eelistatavalt eduseisu. Näiteks võib tuua külma sõja 

16  Ibid., lk 63.
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aegse võidurelvastumise, eriti just tuumarelvade vallas. Teine kriisi tekkimise 
võimalus on kvalitatiivne, kus üks sõdiv osapool suudab oma sõjalisi võimeid 
rakendada efektiivsemalt ning saavutada edu kvantitatiivselt võrdsete või 
isegi suuremate võimetega vastase üle. Siin võib näiteks tuua Teise maailma-
sõja aegse Saksamaa relvajõud, kes suutsid uudseid manööversõja printsiipe 
rakendades saavutada edu mitmekordses ülekaalus olevate liitlaste vastu. 
Kuna selliste kriisidega kaasnevad reeglina inimkaotused, hakatakse peagi 
riiklike struktuuride poolt avaldama erinevatele teadusvaldkondadele survet 
tekkinud probleemi või mõistatuse lahendamiseks. Lahenduste rakenda misel 
ja seeläbi uuendatud sõjateaduse normaalteaduse tekkimise järel on aga alati 
oht uue kriisi puhkemiseks, eriti kui mõni teine osapool tunneb end sellistest 
arengutest ohustatuna. 

Siit koorub välja ühisosa sõjateaduste ja teiste teadusvaldkondade para-
digmades. Nimelt täidab sõjateaduse paradigma probleemide lahendamise 
raamistiku rolli. Kuid selleks peab paratamatult kaasama teisi teadus-
valdkondi ja nende paradigmasid. Tänapäeva sõjapidamises on väga raske 
nimetada mõnda teaduslikku probleemi, mõistatust või kriisi, mis oleks 
puhtalt sõjaline (ehk siis seotud operatiivkunsti ja taktikaga) ega hõlmaks 
endas elemente mitte ühestki mittesõjalisest teadusvaldkonnast. Siit tuleneb 
ka sõjateaduste paradigma kirjeldamise ja rakendamise suurim väljakutse: 
kuivõrd peab arvestama teiste teadusvaldkondade paradigmadega ning kui-
das toimida konfl iktide puhul, kui sõjateaduslik n-ö „teenistuslik vajadus” 
põrkub viimatimainitud paradigmadega? Sellele küsimusele ei saa üheselt 
vastata, vaid see sõltub väga mitmest aspektist, nt teadlaste ja otsustajate 
individuaalsest eetikast, kõne all olevatest ressurssidest, kuid samuti püsti-
tatud ülesandest ja soovitud lõpptulemist. 

Kokkuvõte

Niisiis oleme sõjapidamist suunavate ja edasiviivate jõududena määratlenud 
kolm nähtust: mõistatus, akuutne probleem ja kriis. Neil on erinev intensiiv-
sus ja sellest tulenevalt ka erinev roll sõjateaduse paradigma kujundamisel. 
Vastused nende nähtustega kaasnevatele küsimustele saab leida aasta kümnete 
ja -sadade jooksul välja arendatud teaduslike kogemuste, protsesside ja 
mehha nismide abil, mis väljenduvad teaduse fi losoofi lisel, kontseptuaalsel ja 
rakenduslikul tasandil. Siin võib tõmmata paralleeli: sõjateaduse paradigma 
üks võimalik avaldus on probleemide ja kriiside lahendamises klassikalisel 
kolmel sõjapidamise tasandil (strateegiline, operatsiooniline ja taktikaline). 
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Eelnevalt mainitud teaduse väljendusi ning sõjapidamise tasandeid omavahel 
kombineerides tekib terviklik sõjateaduse paradigma, mis sarnaneb Kuhni 
mudeliga: see on küll ühendatud/ühenduses teiste teadusvaldkondadega, kuid 
säilitab samas mitmed unikaalsed jooned, olulisemana neist rakendatavuse 
ja vahetu mõju inimeludele.

Kokkuvõtteks saab öelda, et sõjateadusel on potentsiaal areneda vastavalt 
Kuhni teaduse arengu skeemile ning elada edukalt üle muutused nii enda 
kui ka teiste teadusvaldkondade paradigmades. Kuid jätkuvalt jääb lahti-
seks, kas sõjateadust on mõistlik määratleda eraldi teadusvaldkonnana, kui 
sõjapidamises kasutatakse siiski ennekõike teiste teadusvaldkondade ja -eri-
alade saavutusi.17 Mõnes mõttes saab sõjateadust võrrelda ETIS-e teadusvald-
kondade loetellu kuuluvate terviseuuringutega (lihtsustatult meditsiini- või 
arstiteadusega), mis hõlmavad samuti vägagi erinevaid teaduserialasid (nt 
stomatoloogia, sporditeadus). Ka sõjateaduse alla annab liigitada mitmeid 
ETIS-es määratud teaduserialasid. Ehkki seda ei tehta mitte teaduslikult 
(ehk siis probleemi või mõistatuse uurimisena), vaid administratiivselt, ei 
ole sõjateaduse eraldi teadusvaldkonnana määratlemine/tunnustamine siiski 
mitte bürokraatlik, vaid pigem sisuline küsimus. 

Teadusajaloo alguses tunnustati ennekõike loodus- ja täppisteaduste 
 väärtust. Humanitaar- ja sotsiaalteadusi peeti sageli väheväärtuslikeks 
ning mitte nii tõsiselt võetavateks. Tänaseks on olukord muutunud, viimati 
 mainitud nn „pehmed teadused” on tõusnud võrdsetena „kõvade” (loodus-, 
täppis- ja inseneriteaduste) kõrvale. See on aga nõudnud kauakestvat ja 
põhja likku teadus- ja arendustegevust. Ilmselgelt peab ka sõjateadus sama 
tee läbi käima, et saavutada tunnustus eraldiseisva teadusvaldkonnana.
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RAAMATUARVUSTUS

KAAREL PIIRIMÄE
Jesse Paul Lehrke
The Transition to National Armies in the Former Soviet Republics, 1988–
2005. London: Routledge, 2013. ISBN: 978-0-415-68836-9, 272 pp

2013. aastal sai Eesti kaitseministeeriumi rahastuse Tartu Ülikooli juhitud 
projekt „Eesti sõjaajalugu maailma sõjanduse arengute kontekstis”.1 Projekt 
kutsuti ellu, et esmakordselt anda ülevaade Eesti kaitseväe taasrajamisest 
Eesti iseseisvuse taastamise käigus ning Eesti riigikaitse arengust viimasel 
paaril aastakümnel. Selle pingutuse taustal on mõistlik heita pilk sellele, mida 
on tehtud meie saatusekaaslaste, teiste endiste liiduvabariikide, relvajõudude 
ajaloo uurimiseks. Siinne arvustus tutvustab Ameerika poliitikateadlase Jesse 
Paul Lehrke monograafi at rahvuslike armeede kujunemisest Nõukogude 
Liidu varemetel. Kuigi Saksamaal Speyeris töötav teadlane keskendub vaid 
neljale riigile – Venemaale, Armeeniale, Gruusiale ja Ukrainale –, pakub 
seegi head võrdlusmaterjali Eesti sõjaajaloo käsitlemiseks. 

Lehrke eesmärk on uurida ühiskonna ja poliitika mõju relvajõududele 
transformatsiooni-perioodil – eriti kriisisituatsioonides, kui poliitikud üri-
tavad kasutada armeed sisepoliitiliste probleemide lahendamiseks. Just sellis-
tes konfl iktides, väidab Lehrke, ilmutab ennast relvajõudude tõeline karakter 
ning selgub relvajõudude positsioon Clausewitzi kolmainsuse – armee, riik 
ja ühiskond – muutuvas võrrandis. Lehrke alustab Nõukogude relva jõudude 
viimase aastakümne uurimisega ning vaatleb seejärel nelja rahvusliku 
 institutsiooni kujunemis- ja arengulugu kuni 2005. aastani. 

Raamat on huvitav analüütilise struktuuri poolest, mida on võimalik 
üle kanda Eesti või ükskõik millise riigi relvajõudude uurimisele. Järgides 
Kansase Ülikooli poliitikateaduste professori ja Venemaa-eksperdi Dale R. 
Herspringi soovitust vältida universaalsusele pürgivaid tsiviil-militaarsuhete 
teooriaid, juhindub Lehrke empiirilisest uurimismeetodist, et kõike haaravalt 
käsitleda sõjaväe üksusi, juhte, organisatsiooni ja institutsiooni. Ardant du 
Picq’i mõistet ‘armeede organiseerimise teadus’ laenates maalib autor pildi 
sõdur-kodaniku lõimimisest sõjaväelisesse süsteemi. Kõige madalamal 
 tasemel näeb see ette indiviidi sotsialiseerimist sõjaväeellu  grupitasandil, 

1  Siinne raamatuarvustus on valminud projekti „Eesti sõjaajalugu maailma sõjanduse aren-
gute kontekstis” (LFLAJ13086) raames.

ENDC Proceedings, Volume 19, 2014, pp. 259–264 www.ksk.edu.ee/toimetised/
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mille eesmärk on kujundada jagatud identiteediga ühtne üksus. Üksuse 
efektiivseks toimimiseks sõjalises struktuuris on omakorda vaja juhte, kes 
moodustavad Lehrke käsitluses teise tasandi. Sõnakuuleliku sõjaväe üles-
ehitamiseks on vaja veel kahte tasandit –organisatsiooni ja institutsiooni. 
Organisatsioon pakub mitte ainult toitu ja peavarju, vaid peab kindlustama 
ka indiviidide ja üksuste efektiivse lõimumise. Organisatsioonid sulavad ühte 
institutsioonides, mis on harilikult seotud riigi-ideoloogiaga. See omakorda 
annab sõduri elule mõtte ja sihi. Tulemuseks peaks olema relvajõudude lojaal-
sus riigile, mis tagab viimasele jõukasutamise monopoli. Armee võiks olla 
ühiskonnast piisavalt eraldatud, et vajadusel olla valmis eirama ühiskonna 
moraali norme (riigi nimel tapma). Samal ajal peab sõdur tundma end selle-
sama ühiskonna liikmena, et temas säiliks soov ühiskonna kaitseks välja 
astuda.  Täpset tasakaalu isolatsiooni ja integratsiooni vahel on Lehrke sõnul 
keeruline  saavutada.

Tuvastamaks Nõukogude relvajõudude positsiooni riigi ja ühiskonna 
 suhtes, uurib Lehrke kolme juhtumit, mil relvajõudusid kasutati sise-
poliitiliste probleemide lahendamiseks. 1989. aasta Tbilisi ning 1990. aasta 
Bakuu sündmusi kõrvale jättes vaadeldakse siinkohal Lehrke käsitlust 
 Vilniuse sünd mustest 1991. aasta jaanuaris, mis puudutasid Eestit kõige otse-
semalt.  Gorbatšov kasutas Leedu probleemi lahendamiseks 76. Pihkva õhu-
ründediviisi, mida oli kasutatud 1990. aastal ka Bakuus. Väidetavalt ajateenis-
tusest kõrvalehoidjaid püüdma tulnud ligi 1000 diviisi sõdurit  hakka sid Leetu 
saabuma 8. jaanuaril. Samal päeval oli peaminister  Kazimiera Prunskiene 
poliitiliste probleemide tõttu sunnitud tagasi astuma ning algasid Moskva-
meelse organisatsiooni Edinstvo juhitud protestimiitingud parlamendi hoone 
ümber. Kremlile meenutas olukord sündmusi Bakuus, kus Nõukogude 
interventsioon oli õnnestunud tänu aktiivsele vähemusele (armeenlased) ja 
valitsuskoalitsiooni lõhenemisele. Siinkohal ei olnud siiski tegu sündmuste 
juhusliku kokkulangemisega: see oli vandenõu Leedu valitsuse kukutamiseks 
ja augustiputši ettevalmistamiseks. Juba 1990. aasta märtsis oli maavägede 
ülemjuhataja kindral Valentin Verennikov teinud poliitbüroole ettekande, 
milles kaalus kahe rügemendi siirmist ja riigipööret. Kuigi lõplikult midagi 
tõestada on keeruline, oli Gorbatšov kahtlemata coup d’etat ettavalmista-
misega seotud. 

Riigipöörde kattevarjuks kutsusid KGB esimees Vladimir Krjutškov, 
kaitseminister kindral Dmitri Jazov, siseminister Boris Bugo ja Gorbatšovi 
staabiülem Valeri Boldin – kõik hiljem seotud putšiga – ellu fi ktiivse Leedu 
rahvusliku päästekomitee. Vilniuses olid kohal ka siseministeeriumile allu-
vad OMON-i üksused ehk mustad baretid. 8. ja 10. jaanuari vahel saadeti 
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 tandrile lisaks 150-meheline KGB eriüksus Alfa, mis oli kuulsust kogunud 
1979. aastal Afganistanis Tajbergi palee ründamise ja president Hafi zullah 
Amini tapmisega (hiljem paistis üksus silma Nord-Osti ja Beslani kriisides 
ning Tšetšeenia sõdades massiliste seaduseväliste roimadega). Tõenäoliselt 
osales Leedu-operatsioonis kokku 1700 kuni 2000 Nõukogude eliit väelast. 
Kuid oluline oli, et kohalik üksus, regulaararmee Vilniuse diviis, püsis 
kasarmutes ning tema lojaalsus Moskvale oli kaheldav. Samuti jäi kõrvale 
 Kaunases paiknenud 7. Tšerkassi kaardiväe õhudessantdiviis. 

Operatsioon algas 11. jaanuaril Leedu kaitseministeeriumi hõivamisega. 
Kasutati tulirelvi ja pisargaasi. Järgmisel päeval hõivati politseiakadeemia 
ning teised asutused, mis olid võimelised relvastatud vastupanuks. Kahesaja 
sõduri, kolme rasketanki ning viie kergetanki toel hõivati ka ajakirjandus-
maja. Ühes rongi- ja lennuliikluse sulgemisega püüti seega Leedut täielikult 
välismaailmast isoleerida. 

Lehrke sõnul andsid ettevalmistavad tegevused ja harjutused sõduritele 
piisavalt aega keskkonna ja vastase tundmaõppimiseks. Samas ei olnud neil 
võimalust kohalikega sõbrunemiseks ja vennastumiseks. Teletorni valluta-
mine oli aga algusest peale operatsiooni põhieesmärk. Üksused pidid operat-
siooniliselt alluma Alfa-grupile. Kohapealne taktikaline juht oli kindral 
Vladislav Atšalov, linnas olid ka kindralid Varennikov ning Balti sõjaväering-
konna esindaja kindral-major Viktor Ovtšarov. Teletorni juurde oli esimeste 
Nõukogude üksuste saabumise ajaks jõudnud koguneda üle tuhande ini-
mese, mida objekti kaitsmiseks oli kaugelt liiga vähe. Rünnak algas soomus-
transportööride ning 72 lahingutanki toetusel 14. jaanuaril kell 01.30. Pärast 
valjuhääldist kõlanud hoiatusi tulistasid sõjaväelased hoiatuslaske õhku ja 
maha, kuid siis pöörasid püssitorud protestijate poole. Esialgu kasutati pauk-
padruneid, seejärel aga lahingumoona. Peale selle, et rahva suunas avati tuli, 
peksti inimesi ka püssipäradega.

Vastupanu oli pigem passiivne kui aktiivne. Sõidukite lähenemist püüti 
takistada inimketiga, mis mõnikord õnnestus, kuid mitmel juhul tõi kaasa 
surma roomikute all. 80–90 minutit kestnud lahing jättis kolmteist inimest 
surnuna ning kuussada haavatuna maha. Viimastest 144 vajas haiglaravi. 
Umbes viiskümmend viis haavatut kannatas kuulihaavade käes, üheteist-
kümnel olid põletushaavad. Vaid üks ründaja sai surma. Ei ole teada, kas 
teda tabas protestijate või sõbralik kuul. Kuulujuttude järgi keeldus  hukkunu 
 tulistamast tsiviilelanikke, mistõttu teda tulistati. Seda võib tõlgendada 
 märgina sõjaväe ja Gorbatšovi režiimi vahelisest usaldamatusest, ehkki 
 kindlat tõestusmaterjali selle kohta ei ole. Umbusku süvendas keskvõimule 
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juba tavaks saanud viis ennast juhtunust distantseerida ning jätta kogu süü 
kohalike väepealike ja sõdurite kanda. 

Milliseid järeldusi võib Vilniuse sündmustest teha? Lehrke märgib, et 
režiim püüdis relvajõudusid hirmutada, kasutades sama mustrit nagu  Tbilisi 
ja Bakuu sündmuste puhulgi: rõhuti ähvardavale kodusõja ohule, mis ei jätaks 
puudutamata ka armeed ennast. Sõdurite ja ohvitseride meelsuse vormi-
miseks esitati opositsiooni kui kaose-jõudu. Lisaks püüti interventsiooni 
õigustada vajadusega kaitsta Nõukogude kodanikke ja kogukondi, millel 
Leedu puhul ei olnud mingit alust. Režiimi jaoks kujutas probleemi protesti-
jate rahumeelne käitumine, naiste, vanurite ja laste viibimine sündmus kohal, 
mis lükkas ümber režiimi propaganda, nagu oleks tegu äärmiselt ohtliku anti-
sotsiaalse elemendiga. Ebakõla propaganda ja reaalsuse vahel võis tagant-
järele põhjustada režiimi legitiimsuse langust. 

Propaganda puudujääke korvas läbimõeldud operatsiooni planeerimine. 
Reeglina kasutati üksusi väljastpoolt konfl iktipiirkonda. Neil polnud aega 
kohapealse olukorraga tutvuda ega kohalikega suhteid luua. Kuigi ka piir-
konnas paiknevate väeosade isikkooseis oli kohalikest reeglina etniliselt 
erinev, neid operatsioonidesse ei kaasatud. Eelistati eliitüksusi, kes olid 
poliitiliselt usaldusväärsed ning allusid keskväejuhatusele vahetumalt kui 
regulaarväeüksused. Ainukeste kõrge mobiilsusega üksustena olid nad režiimi 
jaoks peaaegu ainukeseks reaalselt kasutatavaks võimeks. Nõu kogude prakti-
kas oli tavapärane eri liiki vägede kasutamine, mis andis operatsiooni juhi 
käsutusse rikkaliku väevõimete paketi. Operatsioonis osalevad eri organisat-
sioonid kontrollisid üksteise lojaalsust, samuti kippus hajuma vastutus, mis 
kokkuvõttes muutis vägivalla eskaleerumise tõenäolisemaks. 

Operatsioone iseloomustas täpne juhindumine eelantud käsust ning madal 
kohanemisvõime. Politseilist tegevust viidi ellu sõjaliste meetoditega, mis tõi 
kaasa liiga kiire tempo ning ebaproportsionaalse jõu kasutamise. Protesti-
jatele ei antud isegi võimalust põgeneda, neid tulistati selga. Regulaar-
vägedele, eriti eliitväelastele, ei meeldi üldiselt osaleda politseilises tegevuses 
tsiviilelanike vastu – seda Nõukogude kogemus ka kinnitas. Vilniuse teletorni 
rünnanud Alfa-grupp keeldus kuhjunud pahameele tõttu ründamast Valget 
Maja Moskvas kaheksa kuud hiljem – see otsustas augustiputši  tulemuse.

Kokkuvõtteks nendib Lehrke, et Tbilisi, Bakuu ja Vilniuse sündmused ei 
näidanud mitte Nõukogude relvajõudude valmisolekut ühiskonna represseeri-
miseks, vaid üksnes seda, et režiimil õnnestus lühiajaliselt sõdureid ja ohvit-
sere propagandaga manipuleerida. Kui relvajõud avastasid, et neid on sega-
tud poliitilistesse mängudesse, taandusid nad poliitikast sootuks. Nõukogude 
Liidu lagunemine iseenesest ei toonud veel kaasa relvajõudude  lagunemist. 
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Pigem vastupidi: keskse juhtimise säilimine oli ülioluline tegur, mis hoidis 
Nõukogude Liitu tervikuna verisesse kodusõtta sukeldumast. 

Lõviosa Nõukogude Liidu relvajõududest muundus Vene Föderatsiooni 
relvajõududeks, kuid Vene armee ei jäänud sellegipoolest kõige nõukogu-
likumaks. Relvajõudude lagunemine oli kõige ulatuslikum just Venemaal, kus 
ajavahemikku 1994–1998 loetakse sõjaväe peaaegu täieliku kokku varisemise 
perioodiks. President Boris Jeltsin ei olnud huvitatud tugevast sõjaväest kui 
võimalikust võimukonkurendist. Vene relvajõudude edukäik algas Vladimir 
Putini ajal. Siin on kandev osa Vene natsionalismil, mis riigiideoloogiaks 
tõustes on kujundanud armee tunduvalt ühtsemaks ja võitlusvõimelisemaks. 
Armeenia ei saanud Nõukogude Liidult päranduseks ühtki terviklikku sõjalist 
struktuuri, küll aga hulga isikkoosseisu – sõdureid ja ohvitsere. Võib-olla 
just vana nõukoguliku juhtimisstruktuuri puudumise tõttu õnnestus Armee-
nial üles ehitada sõjaliselt efektiivne armee, mis oli pealegi hästi integreeritud 
ühiskonda ning lojaalne riigile. Gruusias seevastu oli relvajõudude keskse 
juhtimise lagunemine peaaegu täielik. Alles rooside revolutsiooni järel suutis 
keskvõim ühendada erinevad üksused ühtse Gruusia riigi idee abil. NATO 
mõju ning Lääne normide levik relvajõududes aitas kaasa sellele, et armee 
vandus tervikuna lojaalsust just läänemeelsele opositsioonile. 

Keskpikas perspektiivis jäi kõige nõukogulikumaks Ukraina armee, kus 
institutsiooniline ühtsus saavutati üksuste ja organisatsioonide drastilise 
vähendamisega. Tegu oli pikaajalise ja valuliku protsessiga. Relvajõudude 
ühtsust vähendas Leonid Kutšma režiimi enda sisemine lõhestatus, kuid 
oranž revolutsioon tõestas, et ka kõige isoleeritumad ning režiimitruumad 
üksused ei olnud kriisisituatsioonis valmis riskima kodusõjaga. Lehrke teos 
on kirjutatud vahetult enne 2014. aasta sündmusi, mistõttu järeldused on 
nüüdseks vananenud. Siiski on huvitav autori arvamus, et Viktor Janukovitši 
valitsemisaeg ei ole pöördumatult kahjustanud Ukraina sõjalisi institutsioone. 
Lehrke ennustus, et opositsioon ei suuda end mobiliseerida ning sõjaväge 
oma poolele võita, on aga nüüdseks ümber lükatud. Krimmi annekteerimine 
ja sõda Donbassis on seadnud kahtluse alla Lehrke väite, et Ukraina relva-
jõudude areng on kõigist Nõukogude Liidu endistest liiduvabariikidest, Balti 
riigid välja arvatud, olnud kõige stabiilsem. 

Kui lisaks puudulikele oraaklivõimetele autorile veel midagi ette heita on, 
siis selleks on üksnes inglisekeelsete allikate ja kirjanduse kasutamine. Post-
kommunistliku ruumi uurimisel on vene keele mittetundmine suureks puu-
duseks, kuid antud teose väärtuseks ei olegi uute allikate käibele toomine või 
uute faktide välja selgitamine. Jesse Lehrke tugevuseks on terviklik analüüti-
line käsitus: Nõukogude Liidu pärandi analüüs ja nelja endise  liiduvabariigi 
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rahvusliku riigikaitse arengu uurimine segastel 1990. aastatel ning uue aasta-
tuhande alguses. Raamat on kasulik Eesti ja Eesti lähipiirkonna ajaloo uuri-
misel, seda eeskätt armee, ühiskonna ja riigi vahekordade selgitamiseks Eesti 
taasiseseisvumise protsessis. Siit leiab ka inspiratsiooni ja eeskuju uurimaks, 
kuidas on Eesti oma iseseisvat kaitsevõimet üles ehitades kasutanud ja toime 
tulnud Nõukogude pärandiga oma relvajõududes.

KAAREL PIIRIMÄE, PhD, 
KVÜÕA strateegia ja sõjaajaloo õppetooli professor



KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE 
JUHTIMISKONVERENTSIL ARUTLETI 

SÕJAVÄELISTE JUHTIMISKULTUURIDE 
JA JUHTIMISPRINTSIIPIDE ÜLE

Andres Saumets

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) rakendusuuringute keskus 
korraldas koostöös sõjaväepedagoogika ja juhimise õppetooliga 27. novemb-
ril 2014 neljanda rahvusvahelise inimesekeskse juhtimise konverentsi. Sel 
aastal oli konverentsi teemaks „Inimesekeskne ja ülesandekeskne juhtimine: 
kas sama mündi kaks külge?”.

KVÜÕA juhtimiskonverentsid pakuvad erialase enesetäiendamise ja 
kogemuste vahetamise võimalusi nii õppejõududele, kaitseväelastele ja 
kaitse liitlastele kui ka teistele, kes tegelevad igapäevaselt inimeste juhtimi-
sega. Seekordne konverents keskendus erinevatele sõjaväelistele juhtimis-
kultuuridele ja -põhimõtetele. Samuti olid vaatluse all inimese- ja ülesande-
keskse juhtimise kontseptsioon ning nimetatud kontseptsioonide rakendamine 
erinevates juhtimissituatsioonides ja väljaõppes nii Eestis kui välisriikides.

Konverentsi avasid ja osavõtjaid tervitasid KVÜÕA rakendusuurin-
gute keskuse ülem kolonelleitnant Sten Allik ja konverentsi peakorraldaja, 
rakendus uuringute keskuse teadur Andres Saumets. Viimane viitas oma 
avatervituses võimalikule pingele, mis võib tekkida ülesande täitmisele 
 keskendunud ja inimestele orienteeritud juhtimise mõistmisel ning rakenda-
misel. Tegelikult tuleks eeldada, et kõikjal, kus inimesi juhitakse – eriti sõja-
väelises juhtimises –, on eesmärgiks ülesande täitmine, ja seda võimalikult 
inimesekesksel moel. Muuseas tsiteeris ta oma avatervituses inimesekeskse 
juhtimise kontseptsiooni alusepanija, Šveitsi brigaadikindrali ja juhtimis-
professori Rudolf Steigeri mõtet: „Sõjaväeline haridus, kasvatus ja juhtimine 
on liiga tõsised ja tähtsad asjad, et kogenud militaareksperdid peaksid omava-
hel põhimõistete pärast tülitsema: see muudaks ennekõike nooremaid  kolleege 
tarbetult ebakindlaks. Kas poleks ühise eesmärgi nimel parem olla ühel meelel 
selles, et sõjaväeline juhtimine saab pikemas plaanis viia eduni üksnes siis, 
kui see on ühtaegu nii ülesandekeskne kui inimestele orienteeritud?”

ENDC Proceedings, Volume 19, 2014, pp. 265–270 www.ksk.edu.ee/toimetised/
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Kolonelleitnant Allik rõhutas, et kuna Kaitseväe peamiseks eesmärgiks 
on võita järgmine sõda, siis peab sellest lähtuma ka kogu kaitseväeline juhti-
mine. Rahuajal kiputakse juhtimist tihti administreerimisega segamini ajama 
ilma, et eesmärke tegelikult saavutataks või neid isegi sõnastataks. Rahu-
aegne juhtimine peab olema võimalikult sarnane sõjaaegsega, sest ainult nii 
on võimalik tekkivatele ohtudele kiiresti reageerida ja täita püstitatud üles-
andeid edukalt.

Kaasamõtlemisele kutsuva avaettekande teemal „Leadership Under Fire: 
New Challenges for Military Leaders and Military Leadership Training in 
Modern Democratic Societies” pidas Zürichi tehnikakõrgkooli juures asuva 
sõjaväeakadeemia juhtimise ja kommunikatsiooni dotsent, Austria armee 
kolonel doktor Franz Kernic. Tema sõnul seisavad sõjaväelised juhid täna-
päeval suure hulga uute ülesannete ees. Nüüdisaegsed sõjalised konfl iktid – 
mis kujunevad üha rohkem vahetuteks relvakokkupõrgeteks – eeldavad 
varasemast erinevat juhtimisstiili, mis tagaks edu ka tavapäratutes oludes. 
Nüüdisaegsed sõjaväelised ülemad peavad juhinduma eeskätt inimesekeskse 
juhtimise põhiprintsiipidest, kuid ei tohi samal ajal kaotada silmist ülesande 
täitmist. Eetiline tegutsemine, Auftragstaktik, avalikkuse toetus sõjaväelaste 
tegevusele, professionaalne käitumine, edukas tsiviil- ja militaarkoostöö ning 
toimetulek eriti stressirikaste olukordadega, nt surma ja haavata saamisega – 
kõik see omandab sellega seoses erilise tähtsuse. Sama tähtis eeldus sõja-
väelise juhtimise õpetamisel on pidev uute teadmiste omandamine, et võimal-
dada tulevastel sõjaväelistel juhtidel end oma ülesannete täitmiseks edukalt 
ette valmistada (öelduga aktualiseeruvad märksõnad, nagu Charge-Manage-
ment, innovatsioon, kriitiline mõtlemine ja vastutustundlik juhtimine).

KVÜÕA sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetooli ülema kolonel-
leitnant Maidu Allikase ettekanne „Inimesekeskne juhtimine kui eeltingimus 
ülesande keskse juhtimise rakendamiseks ja toimimiseks” avas kuulajatele 
erinevate nurkade alt selle, kuidas inimesekesksel juhtimisel on otsene ja 
tugev seos ülesandekeskse juhtimisega. Kaitseväe – nagu kõikide organisat-
sioonide – alustala on inimene ning riigikaitseline tegevus ei hõlma mitte liht-
salt paljusid inimesi, vaid paljusid erinevaid inimesi. Inimesed on Kaitseväe 
tähtsaim väärtus, mitte pelgalt ressurss. Sõjaväeliste ülemate ülesandeks on 
õppida tundma inimeste individuaalseid füüsilisi ja vaimseid omadusi ning 
võimeid ja ühitada need Kaitseväe eesmärkidega. Inimeste väärtustamise, 
kaasamise ja tõhusa väljaõppega võidavad juhid oma alluvate ja kolleegide 
„meeled ja südamed”. Just seeläbi saab võimalikuks inimgrupi toimimine 
meeskonnana ja ühise eesmärgi saavutamise nimel. Oskuslik inimesekeskne 
juhtimine tekitab üksuses sünergia, mis omakorda loob ülesandekeskseks 
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juhtimiseks tingimused. Kahe kõnealuse juhtimisprintsiibi võtme tähtsusega 
seos seisneb usalduses: loogem vastastikune usaldus ja kasutagem seda 
 usaldust ka igapäevases teenistuses.

Kuperjanovi jalaväepataljoni kompaniiülem kapten Marko Pungar 
 käsitles oma ettekandes „Kui ülesandekeskne on meie reservvägi?” nii 
 inimese- kui ülesandekeskse juhtimise põhimõtete rakendamist ning nende 
omavahelist suhestumist ajateenijatest juhtide kui tulevaste reservväe sõja-
väeliste juhtide väljaõppe ning hoiakute kujundamise näitel. Ettekande põhi-
küsimus oli: mis ikkagi on Eesti kaitseväe reservvägi ja mida reservväelt 
tahetakse? Kas seda, et meie reservväelased tegutseksid täpselt ja professio-
naalselt detailse juhendamise alusel, või hoopis seda, et nad tegutseksid võib-
olla mitte nii professionaalselt, ent seevastu iseseisvalt? Piiratud väljaõppe-
ajaga ei ole kahjuks kõik soovitu saavutatav. Oma teenistuskogemusest pärit 
näidetele tuginedes arutles esineja selle üle, kas väljaõpe saab ajateenistuses 
olla ülesandekeskne ja missugune roll on väljaõppes inimesekesksel juhti-
misel, sest kõik olukorrad, millega ajateenijal ja tulevasel reservväelasel 
tuleb tegemist teha, ei ole taktikalised. Ajateenijate, eriti ajateenijatest üle-
mate väljaõppes on põhirõhk teadmiste ja oskuste omandamisel, hoiakute 
kujundamine on aga jäänud tagaplaanile ja selleks napib aega, mistõttu need 
kujunevad ise. See aga tähendab, et ei ole selge, kas või kuidas suudetakse 
üldse õppekogunemistel osaleda ning osaledes kasutada ajateenistuses oman-
datud teadmisi ja oskusi. Ettekande lõpus toodi esile hoiakute olulisus: need 
tagavad asjakohase/õige tegutsemise ka olukordades, mis erinevad õpisituat-
sioonidest, ja eesmärgipärase toimimise ka juhul, kui detaile ei ole selgi-
tatud. Nn uju-või-upu-olukorras on reservväelastel kindlasti kasu juba aja-
teenituse käigus kujundatud õigetest hoiakutest. Kokkuvõtvalt tõdes esineja, 
et meie reservvägi on see, kelleks ta ajateenistuses läbitud väljaõppe käigus 
on kujundatud, ning et ülesandekesksus saab sõjaajal ilmneda vaid siis, kui 
seda  rahuajal harjutatakse.

Al Khobaris (Saudi Araabia) asuva Prince Mohammad ibn Fahdi ülikooli 
ajaloo- ja juhtimisõppejõu doktor Jörg Muthi ettekanne kandis pealkirja 
„Command Culture: Offi cer Education in the U.S. Army and the German 
Armed Forces, 1901–1940, and the Consequences for the following Wars”. 
Vaatluse all oli kahe 20. sajandi I poole sõjaliselt esirinnas olnud suurriigi, 
Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide, relvajõudude struktuur, väljaõpe ja 
neist tulenev juhtimiskultuur. Erinevate sõjaväeliste juhtimiskultuuride 
süvitsi tundmaõppimine, nende tugevusest ja vigadest järelduste tegemine 
on oluline ka nüüdisaegsete sõjaväeliste väljaõppe- ja juhtimisprintsiipide 
kujundamisel ning rakendamisel. 
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Ettekandest jäi kõlama, et nüüdisaegsed relvajõud on muutunud väike-
sõdades ebaefektiivseks. Tänapäeval valitakse ohvitserikandidaate ja 
haritakse neid, et nad suudaksid vastasega võidelda distantsilt ja uudsete 
tehnikavahendite abil. Keskendutakse eesliinil olevate ülemate soovide 
ennustamisele, selmet võtta arvesse nende käest saadavat reaalset infot ja 
soovitusi. Muth soovitab relvajõududel viia ohvitseriharidus tagasi n-ö juurte 
juurde ja mõtestada lahti, kes peaks ohvitser tegelikult olema. Eelkõige on 
ohvitser ikkagi ülem lahinguväljal. Tänapäeval on nii staabid kui ka pea-
staabid ohvitseridega lootusetult üle külvatud ja see on vähendanud nende töö 
tõhusust. Tuginedes liigselt uudsetele tehnikavahenditele ei suuda ohvitserid 
enam näha suurt pilti, kuid see on sõjaeduks vajalik. Suurt pilti on esineja 
arvates võimalik hoomata ainult „tervistava doosi” sõjaajaloo abil. Lisaks on 
ülioluline ka see, mille alusel õppureid ohvitseriõppesse valitakse. 

Endine KVÜÕA ülem reservkolonel Aarne Ermus, kes praegu töötab 
KVÜÕA organisatsioonijuhtimise õppejõuna, tegi ettekandega „Peamised 
väljakutsed ülesandekeskse juhtimise rakendamisel Eesti kaitseväes” esmalt 
põneva tagasivaate Eesti kaitseväe juhtimispõhimõtete muutumisele alates 
selle taasloomisest. Need muutused on olnud tingitud ühest küljest organi-
satsiooni enda ja teisalt lääne maailmas toimunud sõjalise mõtte arengust, 
 millest Kaitsevägi on osa saanud eeskätt teiste riikide staabikolledžites õppi-
nud Eesti kaitseväelaste näol. Taasiseseisvunud Eesti kaitseväe juhtimis-
käsituse arengus võib kolonel Ermuse arvates eristada kolme perioodi.
1. Idealismi ja nn vundamendi loomise periood (1991–2000), mil organisat-

siooni alused ja struktuuriüksused olid arendamisjärgus, ohvitserkonna 
sõjaväeline ettevalmistus kasin ning puudusid ka kaugemale ulatuvad 
sõjalise kaitse arenguplaanid. Samuti iseloomustas seda perioodi juhti-
mise tehniliste vahendite nappus või vähesus. Ohvitseride puhul väär-
tustati kõnealusel perioodil initsiatiivi, tegutsemisjulgust ja vastutuse 
võtmist.

2. Industrialiseerimise ajajärk (2000–2011), mida iseloomustavad märk sõnad 
bürokratiseerumine ja üksuste masstootmine. Sel perioodil korras tati rii-
gikaitse strateegilise planeerimise süsteemi, toimus organisatsiooni tsent-
raliseerimine ning koos sellega ka otsustusõiguse koondumine juhtimis-
püramiidi tippu. Kõige selle käigus muutusid ülemad oma üksuste  juhtidest 
üha rohkem administreerijateks ning sõjaaja üksuste n-ö toot jateks.

3. Uue tee otsingute aeg (2011–…), mis põhineb eelneval ning mille raa-
mes on alguse saanud sügavam arutelu Kaitseväes tunnustust ja rakendust 
leidnud juhtimispõhimõtete üle. Keskseteks märksõnadeks on ülesande-
kesksus, inimesekesksus ja väärtuspõhisus. 
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Uute juhtimisalaste põhimõtete juurutamisel ja rakendamisel tuleb näha 
 seoseid ka organisatsioonikultuuri (sh ka organisatsiooni väärtuste), orga-
nisatsiooni ülesehituse ja väljaõppega. Igasuguse sõja(väe)lise tegevuse puhul 
tuleb arvestada reegliga, et mis ei toimi ja mida ei harjutata rahu ajal, see ei 
hakka kindlasti toimima ka kriisiolukorras. Eriti oluline on see reegel tulene-
valt tõsiasjast, et Kaitseväe praegune löögijõud põhineb reservkontingendil.

Ülesandekeskse lähenemise juurutamiseks tuleb Kaitseväes muuta ka 
organisatsiooni sisekultuuri ja ülesehitust. Rahuaegne organisatsiooni korral-
dus peab tagama erineva juhtimistaseme ülematele võimaluse oma tegevust 
praktiseerida, sh langetada otsuseid ja vastutada. See on võimalik vaid siis, 
kui juhtimine on mõistlikul määral detsentraliseeritud. Organisatsiooni-
kultuur peab muutuma suunas, kus ka tegelikkuses aktsepteeritakse tehtavaid 
vigu ning toetatakse madalama juhtimistaseme ülemate arengut, neid toe-
tades, julgustades ja õpetades. Senistele põhiväärtustele lisaks peab Kaitse-
vägi hakkama senisest rohkem väärtustama ka alluvate initsiatiivi.

Balti Kaitsekolledži juhtimisõppejõud kolonelleitnant Antek Kasemaa 
akadeemilist kaasamõtlemist virgutav ettekanne „Ülesandekeskse juhtimise 
uurimisest akadeemilises kirjanduses: mõned näited” oli ajendatud esineja 
enda akadeemilistest õpingutest ja teadustöö kogemusest. Kaitseväelaste 
lõpu- ja magistritöödes torkab silma tasemel akadeemilise kirjanduse (sh 
erine vate kaitsevaldkonnaga seotud uuringute) vähene kasutamine. Tihti 
on võetud aluseks vaid militaarmaailma trükised, käsiraamatud, õpikud, 
 manualid, doktriinid jms, ja seda ilma igasuguse kriitilise mõtlemiseta. 
Konve rentsi teemaks olnud ülesandekeskne juhtimine ei ole selles mõttes 
erand, ehkki seda on akadeemilises kirjanduses käsitletud ja piisava põhjalik-
kusega analüüsitud. Kolonelleitnant Kasemaa sõnum oli, et ehkki ülesande-
keskset juhtimist on raske üheselt (empiirilistele andmetele tuginedes) mõõta, 
hõlmab see mitmeid mõõdetavaid aspekte, näiteks organisatsiooni kultuur, 
üksuse sisekliima, autonoomia, tsentraliseeritus jne. Kõik see võimaldab 
ülesandekeskset juhtimist paremini mõista ja juurutada vastavat mõtteviisi, 
samas hoidudes dogmatismist (takerdumisest kõikvõimalikesse juhistesse ja 
reeglitesse).

Konverentsi viimase ettekande teemal „Accepted but useless? Innere 
 Führung and the Standing of Armed Forces in Public Opinion” pidas Bundes-
wehri sõjaajaloo ja sotsiaalteaduste keskuse teadusdirektor doktor Heiko 
Biehl. Oma ettekandes avas ta esmalt Bundeswehri ametliku organisatsiooni-
fi losoofi a ja -kultuuri Innere Führung ajaloolise tagamaa ning tähendus-
sisu. Innere Führung püstitab Saksa relvajõududele kolme eesmärki: need 
on  legitimeerimine, integreerimine ja motiveerimine. Ettekandes suhestati 
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need normatiivsed eesmärgid nüüdisaegse militaarsotsioloogia uurimistule-
mustega. Tuginedes Euroopa riikide relvajõududes tehtud militaarsotsioloogi-
listele uuringutele ja eelnimetatud märksõnadele, olid esineja põhiteesid 
järgmised. Esiteks: relvajõudude ja sõjalise jõu legitimeerimine toimub enne-
kõike rahvusvaheliste kohustuste ja liitlashuvide kaudu. Teiseks: Euroopa 
armeed on oma ühiskondadega hästi integreeritud. Samas suhtuvad nende 
riikide elanikud relvakonfl iktides osalemisse pigem kriitiliselt. Kolmandaks: 
sõdurid on sõjaliste, poliitiliste ja ühiskondlike tegurite kaudu oma tööks 
piisavalt motiveeritud. Sõjaväeline juhtimine peab kõik need nõuded, mis 
relvajõududele on esitatud, omavahel tasakaalu viima.

Konverentsi lõpetas küsimusterohke paneeldiskussioon, mida  juhtis 
rakendus uuringute keskuse teadur major Karl Salum. Esinejatel oli 
 võimalus arutleda konverentsil käsitletud teemade üle, mida ka aktiivselt 
kasutati. Arut elu all oli hulk erinevaid küsimusi. Näiteks: millised on seosed 
ülesande keskse juhtimise kui juhtimisstiili ja üksuse juhtimiskultuuri ning 
-kliima vahel? Kas inimesekesksel juhtimisel rahu- ja sõjaaja tingimustes 
on erine vusi? Kuidas säilitada sõjaväelist juhtimist tänapäeval, kui relva-
jõud on  tihedalt seotud tsiviilstruktuuridega ning ka erasektoriga, ehk teisi-
sõnu: mille poolest eri nevad sõjaväelise ülema, asutuse direktori ja fi rmajuhi 
juhtimis stiilid? Kuidas toimib inimesekeskne (ja laiemalt sõjaväeline) juhti-
mine  erinevates teenistus olukordades ja -kohtadel, näiteks õppustel, operat-
sioonidel, väeosades ja staabitingimustes?

Konverentsi ettekandeid on võimalik järelvaadata internetiaadressil 
https://echo360.e-ope.ee/ess/portal/section/085e478a-f074-41e5-b041-
b1993d99536e. 

Konverents pakkus osalejatele hulgaliselt võimalusi nii oma maailmapilti 
avardada kui juhtimiskogemusi refl ekteerida. 2011. aastal hea algatusena 
ellu kutsutud juhtimiskonverentsist on kujunenud KVÜÕA kui sõjaväelisi 
ülemaid koolitava kõrgkooli üks olulisemaid iga-aastaseid akadeemilisi 
 traditsioone, mis annab väärtusliku panuse ka Kaitseväe juhtimiskontsept-
siooni ja juhtimiskultuuri arengusse.

ANDRES SAUMETS, M.Th., 
KVÜÕA rakendusuuringute keskuse toimetaja-teadur, juhtimiskonverentsi 
peakorraldaja
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Shaping the Attitudes of Conscript Leaders

Marko Pungar

The role of small-unit leaders has now become more important than ever. 
The Estonian Defense Force is a reserve army which educates its squad and 
platoon commanders through conscription. To achieve better results the Esto-
nian Defense Forces need commanders who possess not only the required 
knowledge and skills, but also the right attitudes that enable them to complete 
tasks in a combat situation. If attention is not paid to the attitudes of the com-
manders during conscription, then the risk arises that they will not respond to 
call-outs for mobilization or reservist training. And even if they do turn up, 
there is also the possibility that they will be unable to promptly fulfi ll their 
tasks according to their positions.

The aim of the present article is to examine how the attitudes of conscript 
leaders are shaped, and whether they can be shaped. To this end, the author 
raised four research questions:
1)  In which direction and in what way should the attitudes of the conscript 

leaders be shaped?
2)  Are the attitudes of conscript leaders refl ected in the regulations? If yes, 

how?
3)  How are leadership qualities understood and valued?
4)  How are the attitudes of concript leaders shaped in practice?

The fi rst paragraph sketches a model of the qualities that are inherent to 
 leadership. The model, which is based on “The Estonian Defense Forces 
Ground Force Principles in the Battle” and “Human Centered Leadership”, 
is meant as a template for understanding and valuing the principles necessary 
for the coordination and training of conscript leaders. The qualities neces-
sary for leadership show the direction to which the attitudes of the  leaders 
during conscription should be developed. Using inductive analysis the 
author identifi es six main qualities of leadership: trust, mission command, 
 responsibility, care, initiative and example. The author placed free will, the 
courage to decide, independence, the will to defend and cooperation under 
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 responsibility. He placed morale, motivation, justifi cation, empathy and the 
ability to communicate under care. Initiative was subdivided into the subcat-
egories of the ability to initiate, fl exibility, creativity, understanding mistakes 
and purposeful control. Example subsumed professionalism, honesty, lessons 
compliance for reality and self-reliance.

The same paragraph also presents the model of change theory as posited 
by Edgar Schein which answers the question of how the attitudes of conscript 
leaders should be shaped. It consists of three phases – unfreezing, chang-
ing and refreezing. The aim of the fi rst phase is to initiate the motivation to 
change. The second phase concerns cognitive redefi nition. The third ensures 
that the lessons learned correspond to the surrounding society.

The second paragraph of the thesis, which relies on discourse analysis, 
studies the basic documents of national defense such as behavioral training 
guides and regulations. The third paragraph examines timetables. According 
to the original documents, it can be inferred that at the state level, attitude 
receives enough attention to justify its importance. However, as one moves 
down the hierarchy of documents (training regulations, training programs, 
timetables) attitude receives less consideration. The shaping of attitudes is 
an unstructured discipline – there is no standard procedure of how to apply 
theoretical ideas from the higher level to practical training. Behavioral guid-
ance and regulations are rather based on detailed behavioral norms that aim 
to reach a desired outcome. As a result, no attention is paid to the free will 
of conscripts, which is a necessary precondition for achieving more effective 
behaviorial outcomes, as opposed to the strict adherence to detailed compul-
sory norms.

The results of the questionnaires suggest that, in general, the qualities 
of leadership are valued. Supervision, or the presence of instructors, plays 
an important role in the shaping of the attitudes of leaders during conscrip-
tion. This gives cause to believe that the absence of such supervision (e.g. in 
wartime) may create diffi culties for leaders, and may result in their inability 
to act independently. The fact that conscript leaders are not entirely trusted 
during training gives credence to the aforementioned point. The occurrence 
of care and initiative is problematic.

It is apparent that instructors lack the ability to motivate conscripts to 
adapt themselves to the lessons provided during conscription. It would be, 
naturally helpful to rely on the desire to defend the country to create this 
impetus, but this is not being done by the instructors. As there is no con-
ception for developing the desire to defend the country during conscription, 
instructors do not consider it important. During conscription, complications 
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arise when leaders are given responsibilities without concurrently facilitating 
the motivation for the evolution of the conscripts and then hoping to see signs 
of initiative. The results also revealed that in addition to the lack of vision, 
some eligible leaders are assigned to drivers’ posts, as fi nding good drivers 
seems to be a priority at present.

This article shows that the attitudes of conscript leaders are not shaped 
at the organizational level. These attitudes either develop independently by 
themselves or through the individual visions of instructors. As the defense 
forces do not direct the shaping of attitudes, the end result cannot be  effective. 

The author’s most important suggestion would be to update the train-
ing regulations and programs so that they would include conceptions for 
shaping attitudes and the will to defend. The author would also recommend 
introducing an evaluation of leadership characteristics during the conscrip-
tion service. In the event that neither of those changes is adopted, the present 
research proposes that during the conscript leaders’ period of service, their 
training should simulate actual combat situations as much as possible. The 
situations need not only be tactical, they could also be administrative, or 
training or public relations associated, etc. – this means that in peacetime 
they are given as much latitude as is possible and therefore will have much 
less fear of making mistakes. 

For further studies the author sees the need for researches to identify 
the suitable way for defense forces to shape the attitudes of leaders during 
 conscription. This necessitates creating a conceptual framework for shaping 
attitudes and inculcating a will to defend.

Changes in Cadet Candidates’ Motivation to Study in the 
Estonian National Defence College During Conscript Service

Kristjan Kask, Kersti Kõiv and Aarne Ermus

When young persons wish to study to become offi cers in the Estonian 
National Defence College (ENDC), it is necessary that they should have fi n-
ished their secondary education, and also have completed the obligatory con-
script service in Estonia. Sometimes, however, after their service, some cadet 
candidates do not wish to continue their studies at the ENDC. The aim of the 
paper is to examine the changes in the motivation, attitudes and values of 
future cadets who come to study in the ENDC. We examined cadet candidates 
who were accepted to the ENDC in the summer of 2013 (n=13) and started 
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their conscript service either in July or October of 2013 and then  compared 
their results to the reference groups (those who applied but were not accepted 
as candidates, n=13 and ordinary conscripts, n=84). The participants were 
examined three times during the conscript service. They responded to a 
 survey regarding different aspects of their conscription. Together with evalu-
ations of their motivation to study in the ENDC, they were also asked ques-
tions about their attitudes and values. The results demonstrated that there 
were no great changes in cadet candidates’ motivation during their conscript 
service. Future research is necessary to analyse this trend more in depth. 

Cadets’ Understanding of Studying and Teaching

Tõnis Männiste, Katri Kütt

This article gives an insight into a phenomenological survey that was 
 conducted at the ENDC in order to analyze cadets’ concepts about learning 
and teaching. 

The data for this survey was collected from 2nd year land force curri culum 
cadets in the spring 2013 while they were studying in the trainer course. 
There were 32 males, and 1 female cadet who took part in the survey with an 
average age of 22.6 years. All the questions were open ended and the cadets 
were advised to freely write down their ideas. 

Qualitative analyses revealed that the cadet’s concepts about learning and 
teaching tend to be teaching-centred, and indicate a mainly surface oriented 
approach towards learning. Learning and teaching was mostly seen as a one-
way process amongst the cadets, wherein the teacher’s role is to give infor-
mation and the learner’s role is to receive that information. The purpose of 
learning and teaching was described in the same way – the purpose is to, 
one way or an other, pass on or acquire knowledge and skills. A need for the 
active construction of knowledge and skills by learners was mentioned infre-
quently. Attitude, whether it be the learner’s attitude, or a possible outcome 
of learning, in addition to the acquisition of knowledge and skills, was not 
mentioned by the cadets, nor was student/teacher virtues, even though those 
are considered to be a very important part of military training.

At the same time, the cadet’s descriptions about the type of learning activ-
ities that they thought would bring about the best results were somehow dif-
ferent. This time the cadet’s concepts were much closer to deep learning and 
the related activities which support it. Motivation, the importance of support 
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from fellow students, group work and other social elements were mentioned, 
but on the overall it was, according to the cadets’ descriptions, the students’ 
own effort that determined whether a topic was considered interesting. The 
role of the teacher in making learning interesting by creating suitable learning 
environment was never mentioned. Thus, it seems that cadets have a rather 
good understanding of effective learning activities, but are unable to clearly 
recognize the link between effective learning and the contributions of the 
teacher.

In order to facilitate more purposeful training for offi cers and utilize 
more effective teaching methods, there seems to be a need to change the 
cadets’ perceptions of learning and teaching. One possible way of achieving 
this is for lecturers to become more aware of the students’ preconceptions 
of teaching and learning being teacher-centred. When lecturers understand 
the students’ perceptions they can take this into account during the teaching 
and learning process, and also prepare themselves for the students’ potential 
resistance when using more learner-centred methods in their teaching. But 
this is only possible when ENDC as an organisation and the teachers them-
selves possess the necessary virtues and concepts to teach and learn. 

Hence, there is also a need to study the ENDC teachers’ perceptions of 
teaching and learning as well.

The Decline of Estonia’s Defence Capability? 
An Analysis of the Task Organization of the New 

National Defence Development Plan

Rene Toomse

In the beginning of 2013, the Estonian government endorsed the new National 
Defence Development Plan for 2013–2022. It was publicly praised by the 
Ministry of Defence and by the President, but has fallen under criticism by 
the former Commander of the Defence Forces and the former Head of the 
Headquarters’ Planning Section. The clash is not only about minor details, 
but rather concerns some principal changes that the new plan endorses. The 
critics have pointed out that the new plan is so defective that implementing it 
would endanger the security of the State. The main fault lies in the change of 
the command structure of the Defence Forces as stipulated by the plan that 
would arguably collapse the command system that has worked relevantly 
well for last 14 years. The replacement is not likely to work at all and that 
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would leave the command system vulnerable and perhaps even non-existent 
in the event of war.

The Plan will abolish the Defence Districts that are meant to conduct 
operational planning and provide leadership at the regional levels. Conse-
quently, responsibility for territorial defence would be handed over to the 
mostly volunteer based Defence League in its entirety. Land Forces would 
retain just two infantry brigades, which would be focused on only two pos-
sible avenues of approach by hostile forces in case of war while leaving all 
other areas weakly defended. The main drawbacks, as professed by several 
high ranking retired offi cers, are that the command chain will be more cen-
tralized rendering it unable to respond quickly enough, and that the weakly 
supported Defence League cannot fulfi l the new responsibility due to a lack 
of professional offi cers and assets. 

The dispute and allegations are serious but there has been no convincing 
response or justifi cation from the other side. These publicly declared criti-
cisms have largely been ignored. The only sources from which to discern 
some explanations are the interviews with the present leading offi cers such as 
the former Commander of Land Forces and the Commander of the Defence 
League. The new plan is somehow described, but it is not explained how it 
will lead to a better outcome than the old system. Rather, the descriptions 
reveal that the planned change has not really been thought through. 

This article will, therefore try to look into the dispute by utilizing recog-
nized and relevant principles of warfare and a few historical case studies that 
will create the theoretical framework. After presenting the statements regard-
ing the old command structure and then presenting the counterarguments 
of the critics, the arguments of both sides will be analyzed in order to fi nd 
evidence as to whether these serious allegations have substance. In the end 
the conclusions will summarize the fi ndings, which in fact reveal that there 
is a possible disconnect between the reform plans in the short term, and the 
necessities of the future. The fi ndings come to conclusions that indeed the 
current situation could pose a serious threat to the national security due to 
the absence of an operational level command system the result of which will 
likely weaken the whole readiness of the defence system for years to come.

The fi ndings also reveal that, contrary to the critics’ assertions, the 
Defence League could actually be more suitable for the regional operational 
command. However, this would only be feasible if it were adequately sup-
plied with people, funds and enhanced fi ghting capabilities. The new land 
defence regional commands should be permanently operable and not just 
activated during times of crisis. Also, they need to plan and train with all the 
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forces in their area of operations consistently during peacetime in order to 
achieve the best preparedness for war. Finally, the regional commands need 
to have the proper funding and authority to allow them to operate with inde-
pendency to achieve the needed operational freedom and tempo.

Also the abolishment of the Land Forces Staff is not likely to become a 
major weakness of the command structure. However, a reasonable restruc-
turing within the Headquarters needs to be done, and a chief of territorial 
defence needs to be appointed. The vacancy could be fi lled by the Deputy 
Commander of the Defence Forces who could focus on land operations while 
the Commander of the Defence Forces would provide him with other neces-
sary elements.

The study argues that the Commander of the Defence Forces alone should 
not lead the land battles but he should rather focus on planning and coordi-
nating the bigger picture. Finally he also needs to provide a suitable buffer 
between the political level and the commander who leads the battles. The 
fi nal point is equally important for successful outcomes in combat and for 
maintaining the strategic focus, as history has proven many times in past wars 
of many other countries. 

The Role of the Scientific Paradigm in Military 
Science According to Thomas Kuhn

Karl Salum

War is a phenomenon as old as mankind. The use of violence and armed 
forces to achieve certain outcomes is the manifestation of a cognitive process 
that has contributed to and benefi ted from discoveries in various branches of 
science. However, the issues related to war and the military have not devel-
oped into a distinct branch but have rather remained as fi elds of research 
within other sciences. This indicates that in essence, war can be studied 
 scientifi cally and can have, by extension, scientifi c implications. This raises 
the question: why hasn’t war developed into a clearly distinguishable fi eld 
of science.

This article seeks to identify, whether war science (or military science) 
could be viewed as a distinct branch of science using the scientifi c paradigm 
framework designed by Thomas Kuhn. The aim is to familiarize the reader 
with the potential concept of military science and its connections to other 
branches of science, mostly focusing on the philosophical level and less on 
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the conceptual level. As a tertiary goal, the article maps the current under-
standing of military science in Estonia and its armed forces. 

In the fi rst chapter, the defi nition and scope of science and its  methodology 
are defi ned as endeavours with the purpose of achieving and implementing 
new cognitive, and practically relevant knowledge as well as the use and 
preservation of existing knowledge. There are several classic philosophical 
and conceptual frameworks for science in general, such as can be found in 
the works of Popper, Carnap, Lakato works to name but a few. However, for 
the purposes of this article, Thomas Kuhn’s concept of scientifi c paradigm 
which has been described in the book ‘The Structure of Scientifi c Revolu-
tions’ (1966) is used.

Based on Kuhn’s model, we could say that military science cannot have 
a distinct paradigm as there are no scientifi c achievements that are uniquely 
specifi c to war; all scientifi c achievements arising from developments in war-
fare and related affairs originate from other branches of science. Crises which 
form a crucial part of Kuhn’s model, are also solved by research in other 
branches and are then simply used in military or war-specifi c applications to 
solve the crises in warfare or military.

We could argue that according to Kuhn, problems and crises are the  central 
element of a scientifi c paradigm. This could then justify the existence of a 
military or war-specifi c paradigm. However, even if a hypothetical military 
science paradigm indeed serves as a framework for solving military or war 
related problems in a scientifi c manner, we can still not escape the fact that 
such a paradigm and theories and methods used for problem solving are not 
independent of other branches of science. Herein lies the biggest challenge 
of defi ning a military or war science paradigm: to what extent do we have to 
consider the paradigms of other branches, and what should be done when the 
requirements of military science clash with the paradigms of other sciences?

At present it cannot be said that any branch of science is discrete or inde-
pendant, rather, they each possess interdisciplinary dimensions and utilize 
parts of each other’s theories and even methods, at least within their larger 
group (social sciences, formal sciences, natural sciences). Therefore, military 
science which in essence is completely interdisciplinary has the potential to 
develop a scientifi c paradigm which could encompass the necessary elements 
of other branches, in a manner similar to medical science, for example. Con-
sequently, whether military science should be considered a distinct branch 
is an epistemological question, not just a bureucratic issue. The so-called 
soft sciences (humanities and social sciences) which have been labeled as 
non-scientifi c in the past have by now risen to the level of hard sciences by 
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means of long-term and meticulous research and development in theory and 
 methodology. It is imperative that military science follow the same path in 
the quest for complete recognition and acceptance as a distinct branch of 
science.

Due to the lack of a scientifi c paradigm, military science in Estonia could 
currently be identifi ed as being in the pre-paradigm phase. In a military 
 context, we could technically consider doctrine as a quasi-paradigm; how-
ever, at present there is no distinct Estonian military doctrine, either. Estonia 
has adopted numerous NATO doctrines and participates in NATO’s research 
and development efforts but in order to develop our military science, Estonia 
should outline important puzzles or problems to solve and the basic scien-
tifi c principles, theories and methods for fi nding the solutions to them. As 
suggested by Kuhn, this is the best way to develop from a pre-paradigm to a 
comprehensive, established science.
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