
EMA OCCASIONAL PAPERS

10 / 2020



EMA OCCASIONAL PAPERS SERIES

Volume I
Vene-Gruusia 2008. aasta sõda – põhjused ja tagajärjed
Ants Laaneots

Volume II
ENDC Proceedings Selected Papers

Volume III
Uurimusi Eesti merelisest riigikaitsest
Toimetajad Andres Saumets ja Karl Salum

Volume IV
The Russian-Georgian War of 2008: Causes and Implications
Ants Laaneots

Volume V
Eesti merejulgeolek. Uuringu raport
Töögrupi juht Jaan Murumets

Volume VI
Russian Information Operations Against Ukrainian Armed Forces and Ukrainian 
 Countermeasures (2014–2015)
Edited by Vladimir Sazonov, Holger Mölder, Kristiina Müür and Andres Saumets

Volume VII
Russian Information Warfare Against the Ukrainian State and Defence Forces:   
April–December 2014 
Edited by Vladimir Sazonov, Kristiina Müür, Holger Mölder and Andres Saumets

Volume VIII
Better Leaders Through Military Psychology – Methods, Challenges, and Success 
 Stories. Conference Programme. The 61st IMTA Conference, Tallinn, Estonia, 2019
Edited by Aarne Ermus and Inga Karton

Volume IX
Väärtuspõhine õpe. Esseekogumik
Toimetajad Svetlana Ganina ja Andres Saumets

Volume X
Teadus- ja arendustegevus 2019. Rakendusuuringute osakond
Toimetajad Andres Saumets ja Elle Vatsar



KAITSEVÄE AKADEEMIA

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

2019

Rakendusuuringute osakond

TOIMETAJAD

ANDRES SAUMETS JA ELLE VATSAR

EMA OCCASIONAL PAPERS

10 / 2020



EMA OCCASIONAL PAPERS

Peatoimetaja / Editor-in-chief:
Andres Saumets (Estonia)

Toimetuskolleegium / Editorial Board:

Wilfried Gerhard (Germany)
Ken Kalling (Estonia)
Jörg Keller (Germany)
Erik Männik (Estonia)
Andreas Pawlas (Germany)
Nele Rand (Estonia)

Claus Freiherr von Rosen (Germany)
Karl Salum (Estonia)
Vladimir Sazonov (Estonia)
Volker Stümke (Germany)
René Värk (Estonia)

Keeletoimetajad / Language Editors:

Karen Kuldnokk (Estonia) Elle Vatsar (Estonia)

Termini- ja keelekonsultant / Language and Terminology Advisor:

Reet Hendrikson (Estonia)

Nõuandev kogu / International Advisory Committee:

Enno Mõts (Committee Manager, Estonia)
Raul Järviste (Estonia)
Hubert Annen (Switzerland)
Richard H. Clevenger (USA)
Angelika Dörfler-Dierken (Germany)
Sharon M. Freeman-Clevenger (USA)
Martin Herem (Estonia)
Thomas R. Kämmerer (Germany)
Jakob Kübarsepp (Estonia)
Ants Laaneots (Estonia)

Tõnu Lehtsaar (Estonia)
Rain Liivoja (Australia)
Gale A. Mattox (USA)
Ago Pajur (Estonia)
Robert Rollinger (Austria)
Michael N. Schmitt (USA)
Martti Turtola (Finland)
Zdzislaw Śliwa (Poland)

EMA Occasional Papers, the journal of the Estonian Military Academy (EMA) is a peer-reviewed 
 military journal with an international board of editors and open to international contributors. The journal 
publishes short monographs, conference papers, analyses and final reports of scientific projects.

Väljaandja ja autoriõigus / Publisher and Copyright: Kaitseväe Akadeemia, 2020

Toimetuse kontakt / Editorial Contact: Riia 12, 51010 Tartu, Estonia
 Phone: +372 717 6275
 E-mail: andres.saumets@mil.ee

Ajakirja koduleht / Homepage of the Journal:  https://www.kvak.ee/occasional-papers/

Kaastööd / Submissions:  publikatsioonid@mil.ee

Kirjastus / Publishing House:  Eesti Ülikoolide Kirjastus, www.eyk.ee

ISSN 2382-7122 (print)

mailto:andres.saumets@mil.ee
mailto:publikatsioonid@mil.ee
http://www.eyk.ee


SISUKORD

I.  TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS KUI KAITSEVÄE  
AKADEEMIA ÜKS PÕHIÜLESANDEID ....................................  7

II.  KAITSEVÄE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSEST ..............  10

III.  KAITSEVÄE AKADEEMIA TEADUS- JA 
ARENDUSVALDKONNA OLULISEMAD TEGEVUSED  
2019. AASTAL ................................................................................  16
1.  Teadus- ja arendustegevuse projektid Kaitseväe Akadeemia 

teadusmõjukuse suurendamiseks ...............................................  17
2.  Võimearenduse toetus ................................................................  33
3.  Välikatsetused ............................................................................  37
4.  Osalemine NATO teadus- ja arendustegevuse võrgustike töös 

ning koostööprogrammides ........................................................  40
5.  Tootearendus ...............................................................................  41
6. Doktoriõpe ja doktorandid .........................................................  44
7.  Teadusajakirjad ...........................................................................  49
8.  Kõrgetasemelised teaduspublikatsioonid (ETIS 1.1, 1.2, 2.3  

ja 3.1) ...........................................................................................  52
9.  Teaduskonverentsid ....................................................................  55

LÜHENDID ............................................................................................  63

KIRJANDUS ..........................................................................................  64





I. TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS KUI 
KAITSEVÄE AKADEEMIA ÜKS PÕHIÜLESANDEID

Kaitseväe Akadeemia (KVA) on Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses riigi-
kaitseline rakenduskõrgkool, mille põhiülesanne on valmistada ette 
Kaitse väe ülemaid ja arendada sõjateadust, et tagada Kaitseväe jätkusuutlik 
juhtimine. KVA tegevusvaldkonnad põhiülesande täitmisel on järgmised: 
1) kõrgharidus- ja kutseõpe; 2) täienduskoolituste tegemine; 3) riigikaitsega 
seotud teadus- ja arendustegevus. Aruanne keskendub 2019. aasta tulemustele 
viimati nimetatud tegevusvaldkonnas.

KVA põhiülesande täitmise, sh sõjateaduse arendamise eest vastu-
tavad järgmised allüksused: 1) õppeosakond, kes korraldab tasemeõpet 
ja täiendus koolitusi ning kelle ülesanne on ka teadus- ja arendustegevus 
õppetöös ja sõjateaduses; 2) rakendusuuringute osakond, kes korraldab ja 
koordineerib riigikaitselist teadus- ja arendustegevust Kaitseväe väevõimete 
arendamiseks; 3) sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus, kes korraldab sõja- ja 
katastroofi meditsiiniõpet akadeemias ja akadeemia koostööpartneritele, osu-
tab tervishoiuteenust ning kelle hooleks on teadus- ja arendustegevus sõja- ja 
katastroofi meditsiini valdkonnas.

Teadus- ja arendustegevuse eesmärgid KVA-s:
1)  võimearendusega seotud kaitsevaldkonna teadus- ja arendustegevuse 

koordineerimine;
2)  teadus- ja arendustegevus, eelkõige nendes võimearenduse teadus- ja aren-

dustegevust puudutavates üldpädevustes, mille juhtimise ja arendamise 
eest vastutab peamiselt KVA (operatsioonianalüüs, eestvedamine, ressursi-
haldus ja tehnoloogia), ning osalemine riigikaitsestrateegia, julge oleku- ja 
kaitsepoliitika, aga ka sõjaajaloo uurimise ja arendamise valdkonnas;

3)  osalemine rahvusvahelises koostöös;
4)  Kaitseväe teadus- ja arenduspotentsiaali avardamine teadustööd ja õppe-

tegevust sidudes ning tulevasi sõjateadlasi õpetades;
5)  sõjandusvaldkonna teadus- ja arendustegevuse toetamine koostöös üli-

koolide ja kaitsetööstusettevõtetega.

Teadustöö arendamiseks KVA-s ja kaitsevaldkonnas ning koostöö edenda-
miseks tsiviil- ja militaarteadlaste vahel on KVA-s loodud rakendus uuringute 
osakond, kelle põhiülesanne on leida Eesti riigikaitse arengu ja tugevda-
misega seotud probleemidele teaduslikult argumenteeritud lahendusi.
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Rakendusuuringute osakonna tegevusvaldkonnad:
1)  Kaitseväe teadus- ja arendustegevuse planeerimine, elluviimine ja kont-

roll;
2)  Kaitseväe teadus- ja arendustegevuseks vajalike ressursside planeerimine 

ja nende kasutamise kontroll;
3)  Kaitseväe teadus- ja arendustegevuse tulemuste jagamine ja muude sõja-

teaduslike materjalide publitseerimine;
4)  kaitsetööstusettevõtete teadus- ja arendustegevuse toetamine sõjalise ja 

metodoloogilise pädevusega;
5)  Kaitseväe teadus- ja arendustegevuse pädevuse kasvatamine.

KVA teadus- ja arendustegevus toimub üldjuhul uurimisrühmades ning 
uurimisrühma teadustulemuseks on kõrgetasemeline teadusartikkel (Eesti 
Teadusinfosüsteemi ehk ETIS-e klassifikaatorid 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1), oman-
datud teaduskraad, patent või kasulik mudel.

TAT 
rahvus-
vahelise 
koostöö 

toetuseks

TAT võimearenduse 
toetuseks

TAT strateegiate ja juhtimisinfo toetuseks

Eesti rahastus

Välisrahastus
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tu

s

Raportid, analüüsid

ETIS 1.1, 3.1
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nd
id

Joonis 1. Kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendustegevuse rahastus-
allikate päritolu ja väljundite suhe 
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Joonis 1 illustreerib Kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendus-
tegevuse rahastusallikate päritolu ning väljundite ehk raportite, ana lüüside ja 
kõrgetasemeliste teadusartiklite osakaalu ja omavahelist suhet. Eri poliitika-
valdkondade, strateegiate ja võimearenduse toetuseks tehtava teadus- ja 
arendus tegevuse osakaal on suurem ja seda rahastatakse üldjuhul riigi-
eelarvest. Samas rahastatakse rahvusvahelise koostööna toimuvat teadus- ja 
arendustegevust üha enam rahvusvahelistest fondidest ning tulemuseks on 
üldjuhul kõrgetasemelised teadusartiklid.



II. KAITSEVÄE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSEST

Kaitsevägi on seotud 74 teadus- ja arendusprojektiga1, mis toetavad võime-
arendust, kaitsetööstuse tootearendust ja KVA teadusmõjukuse suurendamist 
(vt joonis 2). Kaitseväe doktorandid ja teadurid on sillaks akadeemia, tööstuse 
ja võimearenduse eest vastutajate vahel ning on kaasatud mitmete uurimis-
rühmade tegevusse. 2019. aasta olulisemad saavutused on KOLT-i (Kaitseväe 
olukorra- ja lahinguteadlikkuse süsteem) rakendamine, infooperatsioonide 
projekti rahvusvaheline mõjukus ja NATO-ülese maastikuläbitavuse projekti 
alustamine. 

Teadus- ja arendustegevuse tulemuslikkus ning edukate uurimis rühmade 
kogemus üle maailma on näidanud, et edu sõltub ennekõike kolmest tegurist2. 
Esimene neist seostub inimvara ehk küsimusega, mil määral on uurimis-
rühmade tegevusse kaasatud kraadiõppurid ning kuivõrd mitmekesine 
on uurimisrühma koosseis eri teadusdistsipliinide ja erineval karjääriastmel 
teadlaste3 poolest. Teine tegur on organisatsiooniline aspekt ehk see, mis-
sugune on teaduse juhtimine ja korraldus ning kui palju osalevad teadus-
tegevuses eri sektorite, sh ülikoolide, riigiasutuste ja ettevõtete esindajad. Kol-
mandaks on oluline teadus kui institutsioon ja selle legitiimsus ehk teadust 
toetav mõtteviis ja teaduskultuur. See omakorda aitab vähendada usaldus-
lõhet uurijate ja teadustulemuste kasutajate vahel4 ning suurendada teaduse 
mõjukust. Teadustegevuse tulemuslikkuse seisukohast on oluline osa mitme-
kesisusel, seega on vaja tuua uurimisrühmadesse kokku eri tüüpi teadmisi 
ning luua võimalus laiapindseks koostööks ja aruteluks teaduskogukonna sees 
ja ühiskonnas. 

1  Siinne peatükk on algversioon 2019. aasta Kaitseväe aastaraamatus ilmunud teadus- ja 
arendustegevuse ülevaatest. Teksti on koostanud kol-ltn dr Raul Järviste ja dr Kairi Talves. Vt 
Järviste, R., Talves, K. 2020. Kaitseväe teadus- ja arendustegevusest. – Kaitseväe aastaraamat 
2019. Eesti Kaitsevägi, lk 26–31.
2  Hellström, T. 2018. Centres of Excellence and Capacity Building: from Strategy to Impact. – 
Science and Public Policy, Vol. 45 (4), pp. 543–552. [Hellström 2018]
3  Hjelt, M.; Ahonen, P-P.; Pessala, P. 2009. Impact Evaluation of Finnish Programmes for 
Centres of Excellence in Research 2000–2005 and 2002–2007. Helsinki: Academy of Finland.
4  Schiller, D.; Brimble, P. 2009. Capacity Building for University-Industry Linkages in Devel-
oping Countries: The Case of the Thai Higher Education Development Project. – Science, 
Technology and Society, Vol. 14 (1), pp. 59–92.
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Joonis 2. Kaitseväe osalus teadus- ja arendusprojektides

Kaitseväe Akadeemia teadus- ja arendustegevused
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NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsioon (NATO Science and Tech-
nology Organization, STO) on NATO liikmes- ja partnerriikide võrgustik, 
mille eesmärk on leida probleemidele ühiselt lahendusi, vahetada teadmisi 
ja oskusi ning edendada kaitsevaldkonna teadus- ja arendustegevust. STO 
oluline siht on koostöövõrgustike kujundamine ja infovahetuse edendamine 
maailma tippteadlaste ja rakendusuuringute ekspertide vahel. Eesti juhitud 
NATO töörühmad pälvisid 2019. aastal kahel korral parima töörühma autasu. 
Alates 2019. aastast juhib Eesti STO autonoomia arendamise töörühma.

Kaitsevägi finantseerib igal aastal kahe ohvitseri doktoriõpinguid ning alga-
tab ühe suure ja kolm-neli väiksemat teadusprojekti. 2019. aasta algatused 
olid spordivigastuste ennetamise, kaitsetööstuse ärimudelite uurimise ja tule-
juhtimisprogramm.

Pilt 1. NATO STO süsteemi-
analüüsi paneel ehk ekspertide 
kogu tunnustas Eesti juhi-
tud rahvusvahelist töörühma 
SAS-131 silmapaistva teadus-
tulemuse auhinnaga (Panel 
Excellence Award)
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Uus teadmine sünnib uurimisrühmades

Olukorras, kus teadus- ja arendustegevuse vahendid on piiratud, kuid uuri-
mist vajavate teemade ring lai, saavutavad edu need, kes on suutnud järjestada 
uuritavad teemad tähtsuse järgi või suunata põhipingutuse valdkondadesse, 
kus ollakse kõige tugevamad. Selleks, et saada kokku piisav hulk uurijaid ja 
saavutada piisav professionaalsus, läheb aega umbes seitse kuni kümme 
 aastat. See on optimaalne aeg, kui jõuab peale kasvada uus põlvkond teadlasi, 
kes on teinud uurimisrühmas kaasa täistsükli. Sotsiaalteadustes leiab päde-
vuse suurendamine ja teadmusloome aset pigem uurimisrühma sees ning 
edu sõltub sellest, mil määral suudetakse keskenduda olulisimale  teemale. 
Oluline on uurimisrühma interdistsiplinaarsus ja valmidus uutele prob-
leemidele  kiirelt reageerida. Tehnikateadustes tagab uurimisrühma edu pigem 
teadmus siire ning teadmiste jagamine ülikoolide ja ettevõtete vahel. Kriitiline 
mass ei piirdu uurimisrühmaga, vaid hõlmab ka tehnoloogiliste uuenduste 
ja  teadustulemuste kasutajaid, kelle hulgas on vastav pädevus samuti väga 
oluline5.

Hästi toimivad ja sünergiat loovad uurimisrühmad on Kaitseväes 
info  operatsioonide, riigikaitselise inimvara, pettesüsteemide, sõjandus-
terminoloogia ja maksumusmudelite valdkonnas.

Aastas toetavad Kaitseministeerium ja Kaitsevägi viit kuni üheksat kaitse-
tööstuse projekti. Kuna teemad on spetsiifilised ja pädevat inimvara vähe, 
on uurimisrühmade tulemuslikkuse huvides vaja teha koostööd ülikoolide 
ja tööstusega. Teine oluline osa on teadmussiire. Viimane väljendub selles, et 
kaitseväed näevad teadust ja tehnoloogilisi uuendusi sõjalise strateegia ja 
operatsioonide osana. Iseenesest ei teki midagi, seetõttu on vaja arendada 
toimivat teadussüsteemi ja suurendada järjepidevalt pädevust. Viimase paari 
aasta jooksul on koostöö kaitsetööstusega fikseeritud lepingutega ja muutu-
nud Kaitseväe võimearenduse lahutamatuks osaks. 

KVA annab välja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eelretsenseeri-
tavaid eesti- ja ingliskeelseid teadusajakirju Sõjateadlane ja EMA  Occasional 
Papers. 2019. aastal ilmus kaks Sõjateadlase tava- ja kaks teemanumbrit 
(kõrgkoolipedagoogika ja konfliktiuuringud). Samal aastal ilmus 42 autorilt 
26 eelretsenseeritud artiklit, neist kaheksa inglise keeles. Välismaiseid autoreid 
oli kümme. Lisaks ilmus sarjas EMA Occasional Papers IMTA6 61. rahvus-
vahelise konverentsi ingliskeelne teesikogumik.

5  Hellström 2018.
6 Rahvusvaheline sõjalise testimise assotsiatsioon (International Military Testing Association)
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Teadus- ja arendustegevuse kulud

Kaitse-eelarvest moodustavad teadus- ja arendustegevuse kulud 0,6% 
(vt   joonised 3 ja 4). Kaitse ministeeriumi arengukavas on kavandatud suu-
rendada teadus- ja arendus tegevuse osakaalu kuni ühe protsendini kaitse-
kuludest. Uurimisrühmad taotlevad igal aastal ka kaitsevaldkonna eelarve 
väliseid toetusi, mis moodustavad olenevalt uurimisrühmade edukusest 
projekti eelarvest kuni kolmandiku. Lähituleviku kulude kasv on suunatud 
eelkõige tehnoloogia valdkonna arendamisele ja teadusmõjukuse suurenda-
misele. NATO juht teadur dr Bryan Wells on hinnanud Eesti teadus-
potentsiaali ja panust NATO riikide teadus- ja arendustegevusse kõrgelt7.

Sihtfinantseerimine ning uurimis- ja arendustööde ostukulud Kaitsetööstuse arendustoetus

TAT-kulud kokku

Teadurite palgakulu TAT-i toetavad kulud (järelkasv, publitseerimine, konverentsid)

5 000 000

4 500 000

4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

725 000

271 374

1 796 574

725 000

307 137

1 885 552

825 000

530 723

2 651 576

725 000

514 591

1 697 310

725 000

557 351

1 694 282

725 000

553 069

1 759 622

370 589 351 389312 389

307 161

252 460318 234

3 111 182 3 170 149

4 314 460

3 249 290 3 347 222 3 389 080

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Joonis 3. Kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendustegevuse eelarve eurodes

7  British Embassy Tallinn 2019. Dr Wells on role of science in NATO. – YouTube, November 
19. https://www.youtube.com/watch?v=f109oiTc35k (15.05.2020). Vt ka British Embassy 
Tallinn 2019. NATO Chief Scientist Dr Wells on Estonian contribution to NATO Science and 
Tech. – YouTube, November 20. https://www.youtube.com/watch?v=Ucw6ptO3Cc8&feature=
youtu.be (15.05.2020).

https://www.youtube.com/watch?v=f109oiTc35k
https://www.youtube.com/watch?v=Ucw6ptO3Cc8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ucw6ptO3Cc8&feature=youtu.be
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52 2217 7 2

51 2217 8 2

53 2316 6 2

62 1913 5 1

60 2310 5 2

58 249 8 12018

2019

2020

2021

2022

2023

0%                   10%                  20%                  30%                 40%                   50%                  60%                  70%                  80%                   90%               100%

Sihtfinantseerimine ning uurimis- ja arendustööde ostukulud

Kaitsetööstuse arendustoetus

Teadurite palgakulu

TAT-i järelkasv (tegevväelaste doktoriõpingud, noorteadlaste 
stipendiumid, teaduspreemiad, teadusvõistlused)

TAT-i populariseerimine (sh konverentsid, publikatsioonid)

Joonis 4. Kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendustegevuse eelarve jaotus 
protsentides

Teadus- ja arendustegevuse tulevikuvaated on seotud eelkõige võimega pidada 
sammu tehnoloogia arenguga ning uue tehnoloogia oskusliku ja kiire kasu-
tamisega. Infovahetuse tõhusamaks korraldamiseks on 2019. aastal loodud 
teadus- ja arendustegevuse infoleht, mis annab külastajale ülevaate valdkonna 
tegevustest8.

8  Kaitseväe teadus- ja arendustegevust tutvustav teadusportaal asub internetiaadressil  
https://failikeskus.mil.intra/sites/collaboration/TAT/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/
Teadus-%20ja%20arendustegevusest.aspx.

https://failikeskus.mil.intra/sites/collaboration/TAT/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Teadus-%20ja%20arendustegevusest.aspx


III. KAITSEVÄE AKADEEMIA  
TEADUS- JA ARENDUSVALDKONNA 

OLULISEMAD TEGEVUSED 2019. AASTAL

Teaduspõhise võimearenduse toetamiseks vastutab KVA nelja üldpädevuse 
ja neile tuginevate uurimissuundade eest: 1) eestvedamine, 2) operatsiooni-
analüüs, 3) ressursihaldus ja 4) tehnoloogiad.

Need üldpädevused suunavad teadus- ja arendustegevust ning esitavad 
sellele järgmisi kaalukaid ülesandeid.
1. Eestvedamine üldpädevuse ja uurimissuunana hõlmab suutlikkust luua ja 

analüüsida võimelünga lahendeid juhtimisobjekti, -meetodite, -õppe ning 
kasutatavate vahendite ja meetodite vaatepunktist ning anda hinnang, kas ja 
mil määral kõrvaldavad uurimisprojektides leitud lahendused võimelünga.

2. Operatsioonianalüüs üldpädevusena on sõjateaduse valdkond, mille 
põhifunktsioon on toetada juhtimisotsuseid ja mis võimaldab  võrrelda 
alternatiive teaduslike analüüsimeetodite abil. Operatsioonianalüüsi 
saab kasutada kõikidel sõjapidamistasanditel: 1) strateegiatasandil 
otsuste  langetamisel, nt sõjalise kaitse strateegia arendamisel, ressursside 
 olemasolu hindamisel, väevõimete kombineerimisel ja ajakohastamisel või 
võtmeülesannete määramisel sõjalise kampaania üleselt; 2) operatsiooni-
tasandil väeüksuste hetkeseisu hindamiseks, inimvara planeeri miseks, 
logistika jms prognoosimiseks või oma jõudude ja vastase kriitiliste haa-
vatavuste leidmiseks; 3) taktikatasandil sihtmärgistamiseks ja jõudude 
võrdluseks, optimaalse teekonna leidmiseks jms.

3. Ressursihaldus üldpädevuse ja uurimissuunana hõlmab suutlikkust luua 
ja analüüsida võimelünga lahendeid 1) finantsküljest ning anda  hinnang, 
kas lahendeid on võimalik saavutada kavandatud eelarvega; 2) isik-
koosseisu vaatepunktist ning anda hinnang, kas lahendeid on võimalik 
saavutada eeldatud isikkoosseisuga; 3) järjestatud ja sünkroniseeritud 
tegevuste vaatepunktist ning anda hinnang, kas lahendite saavutamiseks 
kuluv aeg on vastuvõetav.

4. Tehnoloogiad üldpädevuse ja uurimissuunana hõlmavad suutlikkust 
1) analüüsida võimelünga lahendeid soorituse ja taktikalis-tehniliste para-
meetrite vaatepunktist; 2) anda hinnang, kas ja mil määral lahendid võime-
lünga kõrvaldavad ning 3) pakkuda välja tehnilisi lahendusi,  kaasates ja 
kasutades vajaduse korral koostöövõrgustiku partnerite pädevust.

Nendes uurimissuundades viiakse ellu erinevaid uurimis- ja arendusprojekte 
(vt allpool).
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1. Teadus- ja arendustegevuse projektid  
 Kaitseväe Akadeemia teadusmõjukuse suurendamiseks

Projekt 
RIIGIKAITSELISE INIMVARA KOMPLEKSUURING KAITSEVÄES  

(2016–2017; 2018–2022)

Kompleksuuringut koordineerib KVA, põhipartner on Tartu Üli-
kooli ühis konnateaduste instituudi Strateegilise Jätkusuutlikkuse 
Kompetentsi keskus (SJKK). Projekti kontaktisik KVA-s on MSc Eleri  
Lillemäe  (eleri.lillemae@mil.ee), SJKK esindaja on dr Kairi Kasearu   
(kairi.kasearu@ut.ee). Koostööd tehakse ka Kaitseministeeriumi, Kaitse-
ressursside Ameti, Kaitseväe peastaabi ja NATO STO-ga. Kompleks-
uuringusse on lõimitud KVA ja Tartu Ülikooli tudengite kraadiõpe (baka-
laureuse-, magistri- ja doktoriõpe).

Riigikaitse jätkusuutlikkuseks on oluline tagada läbimõeldus ja 
 teadus  põhisus muu hulgas inimvaraga seotud otsustuskohtades. Kiirete ühis-
kondlike muutuste ja kaitsevaldkonna inimvara puudutavate probleemide 
taustal on tarvis pidevalt koguda ja uurida riigikaitsega seotud inimeste, 
ennekõike ajateenijate ja reservväelaste sotsiaaldemograafilisi andmeid ning 
jälgida nende tervist, füüsilisi ja vaimseid võimeid, tõekspidamisi, hoiakuid, 
kaitsetahet ja motivatsiooni (vt joonis 5).

Militaarsotsioloogia

Militaarpsühholoogia

Eestvedamine

Ajateenijate uuring Reservväelaste uuring

Tervise- ja  
käitumisteadused

Haridus ja väljaõpe

Sotsiaaldemograafiline  
taust

Tervise- ja füüsiliste  
võimete näitajad ning 
psühholoogiline profiil

Hoiakud ja väärtused  
(ajateenistus, riigikaitse, 

isiksus)

Motivatsioon

Kogemused ja tagasiside 
(ajateenistus)

Sotsiaaldemograafiline 
taust

Tervise- ja füüsiliste 
võimete näitajad ning 
psühholoogiline profiil

Hoiakud ja väärtused 
(ajateenistus, riigikaitse, 

isiksus)

Kogemused ja tagasiside 
(reservvägi, õppused)

Joonis 5. Kompleksuuringu peamised uurimisteemad ja multidistsiplinaarsus

mailto:eleri.lillemae@mil.ee
mailto:kairi.kasearu@ut.ee
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Et luua alus seesugustele süstemaatilistele teadmistele, on tarvis järjepidevat 
seiret, mis annaks tausta kaitseväeteenistusega seotud otsuste tegemiseks. 
 Selleks alustati 2016. aasta suvel iga-aastast uuringut, kus küsitletakse pea-
miselt õppuste käigus ajateenijaid ja reservväelasi, kes moodustavad enamiku 
riigikaitselisest inimvarast (vt joonis 6). 2019. aastast alates on see jätku-
uuring. Kogutud ja analüüsitud andmed võimaldavad mõista ja vähendada 
välja langemust, saada alusmaterjali väljaõppe ja juhtimise planeerimiseks 
ning kokkuvõttes suurendada kvaliteetsemat reservi.

AJATEENIJAD (kokku 14 küsitlust)

2016/17 
(3 etappi)  

3074 osalejat

2017/18 
(2 etappi)  

2958 osalejat

2018/19 
(2 etappi)  

2787 osalejat

2019/20 
(2 etappi)  

2648 osalejat

Tööandjate  
uuring

Jaanuarikutse 
drillseersantide 

uuring

Siil 2018:  
reservväelaste 

küsitlus

Kevadtorm 2019: 
reservväelaste 

küsitlus 

KM-i, TAI ja TÜ 
koostööleping

KV ja TÜ  
koostööleping

• Riigikaitselist inimvara seirav pikiuuring (longituuduuring)
• Väljalangemuse mõistmine ja vähendamine
• Sisend väljaõppe ja juhtimise planeerimiseks

Joonis 6. Kompleksuuringu etapid ja põhiküsitlused

2019. aastal tehti kompleksuuringu käigus küsitlustena all- ja eriuuringuid 
Kaitseväele aktuaalsetel teemadel, mida iseloomustavad järgmised märk-
sõnad: ajateenijate kuvand tööandjatele, drillseersandid Kaitseväes ja 
probleemsed suhted ajateenistuses. Alljärgnevalt tutvustatakse lühidalt 
 tehtud uuringute eesmärke ja põhitulemusi.

Eriuuring 
AJATEENIJATE KUVAND TÖÖANDJATELE –  

TÖÖANDJATE HOIAKUD JA SUHTUMINE AJATEENISTUSE 
LÄBINUD JA MITTELÄBINUD TÖÖTAJATESSE

Uuringu keskmes oli ajateenistuse mõju ajateenija tsiviilellu pöördumisel 
(tööturule tulekul või naasmisel) ning tööandjate hoiakud ja tegevus töötaja 
kaitseväekohustuse täitmise toetamisel.
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Uuringu eesmärk oli selgitada välja 1) ajateenistuse mõju ajateenistuse 
läbinute töisele karjäärile, 2) tööandjate suhtumine kaitseväekohustuste 
 täitmisse ning 3) tööandjate hinnang ajateenistuse läbinud ja mitteläbinud 
töötajate motivatsioonile ja töökvaliteedile Eestis.

Tööandjad ei näe ajateenistuse puhul mitte niivõrd erialaoskuste ja -päde-
vuse võimalikku ülekandmist tööellu, vaid pigem etappi täiskasvanuks saa-
misel ning keskkonda, kus lihvitakse sotsiaalseid oskusi. Kui ajateenistuse 
läbinu oskab tööle kandideerides ajateenistuse kogemust positiivsena esitleda 
ning siduda ametikohal nõutud oskuste ja pädevusega, ei jää see tööandjatel 
märkamata. Samuti nendivad tööandjad signaliseerimise hüpoteesist lähtu-
des, et mitte niivõrd ajateenistuse läbimine, kuivõrd selle esiletoomine kandi-
deerimisel on märgilise tähendusega ning väljendab noore inimese väärtusi 
ja isiksust. Kokkuvõtlikult võib öelda, et tööandja suhtumist töötaja, aga ka 
iseenda kaitseväekohustuste täitmisse on kujundanud tema enda ajateenistuse 
kogemus, aga ka see, kuidas ta mõtestab tööandja või ettevõtte rolli sotsiaalse 
vastutuse kandja ja ühiskonna edendajana. Töötaja kasu ajateenistuse läbi-
misest oleneb sellest, millise meelsusega on ta ajateenistusse asunud, millised 
oskused sealt saanud ning kuidas ta neid oskusi ja ajateenistuse kogemust 
edasiviivalt mõtestab ja teistele esitleb.

TÖÖLE KANDIDEERIMISEL: 
ajateenistuse läbimine  

kui sotsiaalsete oskuste ja  
pädevuse näitaja;  
kandideerija oskus  

esitleda ajateenistuse 
kogemust

TÖÖTABÕPPEKOGUNEMINE
TÖÖTAB

AJATEENISTUSSE ASUDES: 
kokkulepped tööandjaga 

naasmise kohta;  
erialaoskuste kasutamine  

ajateenistuses  
(nt erialaoskuste ja  
väeosa sobitamine)

AJATEENISTUS

VÕIMALUS:  
KV ja KRA 
värbamis - 

tegevus  
(nooremad, 

koolipingist ja 
vabatahtlikult) 

AJATEENISTUSSE  
MINEKU  

PLANEERIMINE

 

ÕPPEKOGUNEMISELT 
NAASTES: positiivse ja 
negatiivse kogemuse 

(militaarpärand)  
levimine töökohas

ÕPPEKOGUNEMISELE MINNES:  
töökoormuse ümber jagamine;  

tööandja toetus  
sissetuleku säilitamisel;  

erialaoskuste kasutamine  
ja täiendamine  

õppekogunemistel

VÕIMALUS:  
KV tunnistus või  

kinnituskiri ajaeenistuse 
läbimise kohta

VÕIMALUS:  
KV ja KRA personaalsem  

lähenemine väeosadesse ja 
väljaõppesse määramisel

VÕIMALUS:  
KV järjepidev tööandjate 
esiletoomine või avalik 

tunnustamine

VÕIMALUS:  
KV personaalsem 

lähenemine

ÕPIB

TÖÖTAB

Joonis 7. Tööelu ja kaitseväekohustuse täitmise ühitamine juhtumiuuringute, töö-
andjatega tehtud intervjuude ja veebiküsitluse tulemuse põhjal
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Eriuuring 
DRILLSEERSANDID KAITSEVÄES 

(2019. AASTA JAANUARI EELKUTSE AJATEENIJATE KÜSITLUS)

2019. aastal võeti ajateenijate kompleksuuringus põhjalikumalt vaatluse alla 
sama aasta jaanuari eelkutse ajateenijatest saanud drillseersandid: nende 
üldised hoiakud, ülesanded, probleemid, motivatsioon ja eestvedamine. 
Aja teenistuse alguses (jaanuaris 2019) selgitati välja võimalikud juhtimis-
potentsiaali iseloomustavad eeltingimused. Sama aasta septembris tehti juba 
ülesandeid täitma asunud drillseersantidega (15 intervjueeritavat) kvali-
tatiivne lisauuring. Ajateenistuse lõpus (novembris 2019) tehti teine uuringu-
laine, mille käigus anti täpsem ülevaade drillseersandi rollist, ülesannetest, 
probleemidest jms, kasutades kvalitatiivse uuringu tulemusi.

Peamise uurimistulemusena võib nimetada, et drillseersantide rahulolu 
ajateenistusega ei sõltu otseselt sellest, kui suure rühma või paljude üles-
annete ja probleemidega pidid nad ajateenistuses kokku puutuma, samuti ei 
ole nii oluline ülemate eestvedamisstiil. Küll aga on ajateenistusse tulekul väga 
 oluline soov saada nooremallohvitseriks ning ajateenistuse ajal motivatsioon 
täita drillseersandi ülesandeid.

Eriuuring 
PROBLEEMSED SUHTED AJATEENISTUSES

Ajateenistust 2018. aastal alustanud ja 2019. aastal reservi arvatud   aja teenijate 
küsitlus sisaldas eriteemana küsimusi ajateenijate omavaheliste suhete ja 
ülematega suhete kohta ajateenistuses. Uuringu aruandes on analüüsitud 
 probleemsete suhete mõju ajateenistuse eri aspektidele. Lisaks vaadeldi 
aja teenijate isiksuseprofiili ja selle mõju viie faktori isiksuseteooria alusel. 
 Teooria põhineb indiviidi isiksuse kirjeldamisel viie baasomaduse abil: ava-
tus kogemusele, meelekindlus, ekstravertsus, sotsiaalsus ja neurootilisus. 
Uuringu tulemuste koondamiseks koostati analüütiline mudel, mis mõtestab 
aja teenistuse kogemust (vt joonis 8).
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KV maine 1 
(stand)

KV maine 2 
(keskm, stand)

e4

e5

e6

e8

e1

e3

–0.15
0.05

–0.03–0.24–0.11

–0.17 –0.18 0.38

0.69

0.19

0.18

0.37

0.46

0.57

0.12

0.35

0.36

0.11

0.160.310.340.18

–0.12 –0.17 –0.14 –0.09
–0.03

Isiklik suhteprobleem 
ülemaga

Motivatsioon 1 
(keskm)

Erialane 
saavutusvajadus

Eesmärgid 1 
(keskm) Eesmärgid 2 

(keskm)

e2

Rahulolu 2 
(keskm)

e7

Väline hukkamõist

Tunnustus 
enesearenduse eest

Teenistuslik  
suhteprobleem 

ülemaga

Joonis 8. Kaitseväe maine ja ajateenistusega rahulolu kujunemine (graafi kaartel on 
näidatud standarditud regressioonikordajad)

Põhijärelduste seast võib esile tuua mõned tähelepanekud. Probleemsete 
suhete esinemise määr on seotud ajateenija teadlikkusega. Positiivne hoiak 
ajateenistuse suhtes hoiab ajateenistuses probleemsetesse olukordadesse sattu-
mast. Ajateenija motivatsiooni teenistusse panustada mõjutab see, kuivõrd ta 
tajub, et ülemad väärtustavad ja tunnustavad tema panust. Halvad suhted üle-
matega ja ajateenijate vahel kahandavad panustamistegurite tähtsust  võrreldes 
ajateenistuse alguse hinnanguga. Ajateenija vaates kujuneb ajateenistuse läbi-
mine edukaks ajateenistuse jooksul toetatud positiivse eelhäälestuse hoid-
misel. Selle seotud komponendid on üldine suhtumine kaitseväkke, isiklik 
panustamisvalmidus ning ootused ajateenistuses omandatavatele oskustele 
ja teadmistele. See, millise kogemusega ajateenija teenistusest reservi astub, 
paneb aluse valmidusele täita kohust reservväelasena. Kogemuste jagamine 
tutvusringkonnas loob omakorda aluse tulevaste ajateenijate eelhäälestusele.
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Kompleksuuringu käigus 2019. aastal ilmunud  
kõrgetasemelised publikatsioonid 

(ETIS 1.1, 1.2 ja 3.1)

Duel, Jacco; Truusa, Tiia-Triin; Elands, Martin 2019. Public support for 
veterans leaving the Armed Forces. – Castro, C. A.; Dursun, S. (eds.). Mili-
tary Veteran Reintegration. Approach, Management, and Assessment of 
Military Veterans Transitioning to Civilian Life. Elsevier Academic Press, 
pp. 215−244.

Fossey, Matt; Cooper, Linda; Raid, Kadri 2019. The transition of military 
veterans from active service to civilian life: impact of transition on fami-
lies and the role of the family, support, and recognition. – Castro, C. A.; 
 Dursun, S. (eds.). Military Veteran Reintegration: Approach, Manage-
ment, and Assessment of Military Veterans Transitioning to Civilian Life. 
Academic Press, pp. 186−215.

Kasearu, Kairi; Olsson, Ann-Margreth E. 2019. A systemic perspective 
on children’s well-being in military families in different countries.  – 
Journal of Military, Veteran and Family Health, Vol. 5 (2), pp. 79−96.  
https://jmvfh.utpjournals.press/doi/10.3138/jmvfh.2019-0010.

Kõuts-Klemm, Ragne; Kalmus, Veronika; Kutsar, Dagmar; Ainsaar, Mare; 
Beilmann, Mai; Kasearu, Kairi; Soo, Kadri 2019. Noored ja ühiskond: 
osalus, rahulolu ja toimevõime. – Riigikogu Toimetised, nr 40, lk 113−123.

Raid, Kadri; Kasearu, Kairi; Truusa, Tiia-Triin 2019. I just want to be done 
with it! Estonian conscripts negotiating the tensions between military, 
family, and personal agendas. – Moelker, R.; Andres, M.; Rones, N. (eds.). 
The Politics of Military Families: State, Work Organizations, and the Rise 
of the Negotiation Household. Taylor & Francis Group, pp. 87−104.

Truusa, Tiia-Triin; Castro, Carl Andrew 2019. Definition of a veteran: the 
military viewed as a culture. – Castro, C. A.; Dursun, S. (eds.). Military Vet-
eran Reintegration. Approach, Management, and Assessment of Military 
Veterans Transitioning to Civilian Life. Elsevier Academic Press, pp. 5−19.

Truusa, Tiia-Triin; Kasearu, Kairi 2019. Capable Patriots: Narratives of Esto-
nian Women Living with Military Service Members. – Refslund Sørensen, 
B.; Ben-Ari, E. (eds.). Civil–Military Entanglements: Anthropological Per-
spectives. Berghahn Books, pp. 42−62.

Truusa, Tiia-Triin; Kasearu, Kairi; Trumm, Avo 2019. Estonia: Esto-
nian Veterans in Transition. – Taylor, P.; Murray, E.; Albertson, K. 
(eds.). Military Past, Civilian Present: International Perspectives on 
Veterans’ Transition from the Armed Forces. Springer, pp. 43−57.  
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-30829-2_4.
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Kompleksuuringu käigus 2019. aastal kaitstud magistritööd

Aalde, Eleriin 2019. Vahetute ülemate hoiakud ja suhtumine naissoost aja-
teenijatesse Eesti kaitseväe kontekstis. Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste 
instituut.

Uulimaa, Ulvi 2019. Kaitseväekohustuse eas Eesti meeste aktiivne kaitsetahe 
aastatel 2000–2017. Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.

Kompleksuuringuga seotud ettekanded  
rahvusvahelistel konverentsidel 2019. aastal

Laanepere, Taavi; Kasearu, Kairi 2019. Cohesion as a Predictor for the Mili-
tary Preparedness of Reserve Soldiers. – ERGOMAS (European Research 
Group on Military and Society) Conference, June 17–21, Lisbon, Portugal.

Meerits, Artur; Truusa, Tiia-Triin; Säälik, Ülle 2019. Next generation in 
charge: Role perception and identity of military leaders. – International 
Military Testing Association Conference, October 7–11, Tallinn, Estonia.

Siplane, Andres; Truusa, Tiia-Triin 2019. Conflicting values and ethics in 
veteran policy. – ERGOMAS Conference, June 17–21, Lisbon, Portugal.

Talves, Kairi; Truusa, Tiia-Triin 2019. Positive attitude, fast adaptation, 
calmness...? Traits and skills for successful completion of service among 
Estonian conscripts. – ERGOMAS Conference, June 17–21, Lisbon, 
 Portugal.

Truusa, Tiia-Triin 2019. Plenary Session: Military Studies in a Post-Truth 
Society: Visions from Around the World. – ERGOMAS Conference, June 
17–21, Lisbon, Portugal.

Truusa, Tiia-Triin 2019. Is there a gap or not? Civil-military relations in 
Estonia. – ERGOMAS Conference, June 17–21, Lisbon, Portugal.

Projekt 
STRATEEGILINE NARRATIIV  

JULGEOLEKUDILEMMA KUJUNDAJANA (2019−2023)

Projekti koordineerib KVA, põhipartner on Tartu Ülikool. Projekti juht ja 
kontaktisik KVA-s on dr Vladimir Sazonov (vladimir.sazonov@mil.ee). 
Koostööd tehakse Tallinna Tehnikaülikooli, Rahvusvahelise Kaitseuuringute 
Keskuse ja Sisekaitseakadeemiaga. Projekti on lõimitud KVA ja Tartu Ülikooli 
tudengite kraadiõpe (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe).

mailto:vladimir.sazonov@mil.ee
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2019. aastal algatatud projekt keskendub julgeolekuga seotud strateegi-
liste narratiivide tuvastamisele ja uurimisele. Strateegilised narratiivid on 
avalikkuses levitatavad lood, mis sätestavad aktiivse toimija identiteedi (kes 
me oleme?), ihaldatud lõppsihi (mida me saavutada tahame?), sellega seotud 
takistused ning soovitusliku viisi, kuidas neid ületada. Strateegiliste narra-
tiivide funktsioon on poliitiliste eesmärkide ning erinevate kriisiolu kordadega 
(majanduse, julge oleku jms) seotud vastumeetmete õigustamine, rahvus-
vaheliste alliansside loomine ning nii sise- kui välisauditooriumi avaliku arva-
muse kujundamine. Ennekõike uuritakse projektis küber valdkonda puudu-
tavaid narratiive, mis väljendavad info- ja kommunikatsiooni tehnoloogiaga 
seotud ohte (e-ohud) infokeskkonnale. Projekti uurimistulemusi mõtes-
tatakse julge olekudilemma kaudu: tegemist on kahetasandilise strateegi-
lise vastu  rääki vusega rahvusvahelistes suhetes, mille puhul ühe  toimija 
julgeoleku kasva mine vähendab samal ajal teiste toimijate julgeolekut. Julge-
olekudilemma toimib, kui vastaspoolt õnnestub provotseerida ebaratsionaal-
sele käitu misele, mida saab kasutada pingete suurendamiseks või vähenda-
miseks.  Projektis uuritakse, millised küberjulgeoleku narratiivid kujundavad 
Venemaa ja NATO vahelisi suhteid. Projekti eesmärgi saavutamiseks kasu-
tatakse järgmisi uurimismeetodeid: semiootika, diskursuseanalüüs, retoorika-
uuringud, ajalugu, konfliktiuuringud, meediauuringud, narratiivianalüüs (sh 
julgeoleku- ja kaitsepoliitilised narratiivid). Projekti eesmärk on tõhustada 
koostööd kaitsevaldkonna teadus- ja arendustegevuse üldpädevuste arenda-
misel õppe-, teadus- ja arendustegevuse kaudu. Projektis on olulisel kohal 
uurimistulemuste tutvustamine publikatsioonides ja rahvusvahelistel teadus-
konverentsidel ning osalemine rahvusvaheliste teadusvõrgustike töös.

Projekti käigus 2019. aastal ilmunud kõrgetasemelised publikatsioonid 
(ETIS 1.1, 1.2 ja 3.1)

Makarychev, Andrey; Sazonov, Vladimir 2019. Populisms, popular geo-
politics and the politics of belonging in Estonia. – European Politics and 
Society, Vol. 20 (4), pp. 450−469.

Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir 2019. The Impact of Russian Anti- 
Western Conspiracy Theories on the Status-Related Conflict in Ukraine: 
the Case of Flight MH17. – Baltic Journal of European Studies, Vol. 9 (3), 
pp. 96−115.

Sazonov, Vladimir 2019. Some Notes on Russian Conspiracy Theories as a 
Part of the Information War in Ukraine: The Case of MH17. – Security 
Forum, Vol. 3 (1), pp. 45−56.
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Sazonov, Vladimir 2019. Tensions between Russia and Belarus. The 
 Kremlin’s imperialist politics towards Minsk. – Security Forum, Vol. 3 (2), 
pp. 23−34.

Ventsel, Andreas; Hansson, Sten; Madisson, Mari-Liis;  Sazonov, Vladimir 
2019. Discourse of fear in strategic narratives: The case of Russia’s Zapad 
war games. – Media, War & Conflict. https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/1750635219856552.

Ventsel, Andreas; Madisson, Mari-Liis 2019. Semiootika ja infosõda. – Acta 
Semiotica Estica, Vol. XVI, lk 211–215.

Projekti käigus 2019. aastal kaitstud üliõpilastööd

Bogdanov, Jevgeni 2019. Venemaa Föderatsiooni kasutatavad naeruvääris-
tavad võtted venekeelses meedias õppuse Zapad 2017 kontekstis. Kaitseväe 
Akadeemia.

Schmidt, Aleksei 2019. Venemaa Föderatsiooni infotegevus raketi AIM 120 
AMRAAM kukkumise kajastuste näitel. Kaitseväe Akadeemia.

Projektiga seotud ettekanded  
rahvusvahelistel konverentsidel 2019. aastal

Hansson, Sten; Ventsel, Andreas; Madisson, Mari-Liis; Sazonov,  Vladimir 
2019. Discourse of Fear in Strategic Narratives: The Case of Russia’s Zapad 
War Games. – 69th Annual International Communication Association 
(ICA) Conference “Communication Beyond Boundaries”. May 24–28, 
Washington, D.C., USA.

Madisson, Mari-Liis 2019. Semiotic perspective on the analysis of strategic 
conspiracy narratives. – XIV World Congress of Semiotics. September 
9–13, Buenos Aires, Argentina.

Madisson, Mari-Liis; Ventsel, Andreas 2019. Attention-grabbing function 
of conspiracy theories. – International Seminary “Conspiracy Theories in 
Eastern Europe and Beyond”. April 24, Tartu.

Mölder, Holger 2019. Culture of Fear in the Age of Insecurity and Global 
Information Warfare. – 6th European Workshops in International 
 Studies 2019 “The Next 100 Years of International Relations European 
Workshops in International Studies”. June 26–29, Jagiellonian University, 
Kraków.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1750635219856552
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1750635219856552
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Sazonov, Vladimir 2019. The Russophone national minorities of Estonia and 
Russian information activity. – 6th European Workshops in International 
Studies 2019 “The Next 100 Years of International Relations European 
Workshops in International Studies”. June 26–29, Jagiellonian University, 
Kraków.

Sazonov, Vladimir; Mölder, Holger 2019. Information warfare and minori-
ties on the borders of empires: comparative approaches from Ancient 
Near East to contemporary Pax Russica. – Conference “Minorities at the 
Edges of Empires”. September 1–8; Museum of Dacian Roman Civiliza-
tion, Deva, Romania.

Ventsel, Andreas 2019. Who is the actor in strategic narrative? – XIV World 
Congress of Semiotics. September 9–13, Buenos Aires, Argentina.

Projekt 
MEHITAMATA SÜSTEEMID TAKTIKATASANDI ÜKSUSTE 

LAHINGUVÕIME SUURENDAMISEKS (2018–2020)

Projekti koordineerib KVA, kontaktisik KVA-s on Markus Otsus   
(markus.otsus@mil.ee). Koostööpartnerid on Kaitseväe peastaap, Kaitse-
minis teerium, Eesti Kaitsetööstuse Liit, AS Milrem, OÜ Threod Systems, 
OÜ Eli, OÜ  Rante lon, OÜ Marduk Technologies, AS Telegrupp, OÜ Smart 
Defence Systems ja AS Guardtime.

NATO teadus- ja tehnoloogiatrendide hinnangus aastateks 2020–2040 on 
kirjas, et uute tehnoloogiate kasutusse jõudmisel on oodata suuremaid erine-
vusi liitlasriikide kaitsejõudude arengutasemes. Sellega kaasnevad väljakutsed 
hõlmavad kaitsejõudude kõiki aspekte ning on oluline, et suudaksime Eesti 
kaitseväena ka tulevikus ühitada enda ja liitlaste üksuste tegevust.9

2018. aastal algatatud projekti põhieesmärk on töötada välja metoodika, 
mille alusel hinnata uudsete mehitamata süsteemide mõju taktikatasandi 
üksuste lahinguvõimele ja võtta Kaitseväes kasutusele uut tehno loogiat. Pea-
miselt uuritakse taktikatasandi üksuste manöövrit lahinguväljal, mis kitsamalt 
hõlmab mehitamata maismaa sõidukite (UGV) ja õhusõidukite (UAV) kasu-
tamise mõju üksuse liikuvusele, tulejõule ja luurevõimele. Võime arenduseks 
töötatakse projekti käigus välja metoodika ja tehakse  välikatsetused 

9  Science & Technology Trends 2020–2040: Exploring the S&T Edge. 2020. March. NATO 
Science & Technology Organization, pp. 27–28, 37–38. https://www.nato.int/nato_static_
fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/190422-ST_Tech_Trends_Report_2020-2040.pdf (21.05.2020).

mailto:markus.otsus@mil.ee
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/190422-ST_Tech_Trends_Report_2020-2040.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/190422-ST_Tech_Trends_Report_2020-2040.pdf
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(sh õppustel ja taktikalistes olukordades). Saadud andmete  põhjal selgitatakse 
välja, kuidas UGV ja UAV kasutamine suurendab üksuste lahinguvõimet ning 
millised peavad olema mehitamata sõidukite tehnilised parameetrid. Lisaks 
annab projekt võimaluse hinnata mehitamata süsteemide lõimimisega  seotud 
väljaõppe-, eetilisi ja juhtimisülesandeid. Uuringus kasutatakse erinevaid 
mehitamata maismaa- ja õhuplatvorme.

Pilt 2. Milremi THeMIS katsetusel Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijatega Leedus 
toimunud õppusel Ironwolf 2019. aastal
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Pildid 3 ja 4. Herstali relvasüsteemiga varustatud Milremi THeMIS katsetusel Kuperjanovi 
jalaväepataljoni ajateenijatega õppusel Kevadtorm 2019. aastal

Projekt 
SÕJAVÄELISTE JUHTIDE ARENDUSPROGRAMM (2018–2022)

Projekti koordineerib KVA, põhipartner on Tartu Ülikool. Projekti juht ja  
kontaktisik KVA-s on MA kol-ltn Antek Kasemaa  (antek.kasemaa@mil.ee). 
Projekti on lõimitud KVA ja Tartu Ülikooli tudengite kraadiõpe (baka-
laureuse-, magistri- ja doktoriõpe).

2018. aastal alanud projekti eesmärk on töötada välja arendusmetoodika 
ning ühtsetele alustele tuginev sõjaväeliste juhtide valiku- ja arendamis mudel. 
Projekti käigus uuritakse Kaitseväe senist juhtimist: juhtide arendamist kui 
tervikut alates nende valikust ja väljaõppest hilisema (enese)arenda miseni 
teenistuses. Uuringu tulemustele tuginedes tehakse ette panekuid juhtide iga-
külgset arengut toetava süsteemi loomiseks ja kasutamiseks Kaitse väes.

Projekti käigus on esinetud ettekannetega teaduskonverentsidel (IMTA 
61. konverents, Tallinna Ülikooli psühholoogiakonverents „Psühholoogia  
26 + 6“), ette on valmistatud KVA teaduskonverents „Juhtide valik ja arenda-
mine 2020“ (12.03.2020, Tartu) ning avaldamiseks on vastu võetud kaks 
teadus artiklit, mis ilmuvad 2020. aastal. Projekti käigus on valminud lõpu- ja 

mailto:antek.kasemaa@mil.ee
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magistritöid ning välja on töötatud pilootkursus (4 EAP) vilistlastele teemal, 
missuguste meetoditega ja mida eestvedamises õpetada. Empiirilisi andmeid 
on kogutud umbes 1500 vastajalt eri kategooriatest ja jätkub andmeanalüüs. 
Projektiga seotud teadusartiklid on kavas publitseerida aastatel 2020–2021.

Projekti käigus 2019. aastal kaitstud üliõpilastööd

Bertel, Janari 2019. Reservrühmaülemate juhioskuste arendamise meetodid 
reservrühmaülemate kursusel. Kaitseväe Akadeemia.

Lahi, Hendrik 2019. Enesetõhususe, situatsioonitaju ja teenistushuvide erine-
vused kadettide, aspirantide ja ajateenijate reakoosseisu vahel. Kaitseväe 
Akadeemia.

Ostra, Madis 2019. Isiksuseomaduste ning vaimsete võimete seosed soori-
tusega militaarses keskkonnas. Kaitseväe Akadeemia.

Pulk, Erlend 2019. Isiksuse omaduste, teenistushuvide ja situatsioonitaju 
muutused teenistuse käigus. Kaitseväe Akadeemia.

Varter, Merili 2019. Suurtükiväepataljoni ajateenijate ettekujutuse võrdlus 
tegeliku eestvedamisstiiliga ja nende seos motivatsiooniga. Kaitseväe Aka-
deemia.

Vinkel, Veiko 2019. Ülemate hinnangud alluvate isiksuse omadustele Luure-
kompanii ja Staabi- ja Sidepataljoni siderühma näitel. Kaitseväe Aka-
deemia.

Projekt 
EESTI MULDADE LÄBITAVUSE ANDMETE TÄPSUSTAMINE 
JA METSADE TAKTIKALISE MÕJU KAARDISTAMINE NING 

TEHNILISE LAHENDUSE VÄLJATÖÖTAMINE (2019–2023)

Projekti koordineerib KVA, kontaktisik KVA-s on dr kpt Kersti Vennik 
(kersti.vennik@mil.ee). Koostööpartnerid on Tartu Ülikool, NATO STO 
AVT-paneel, Michigani tehnikaülikool, Keweenaw’ uurimiskeskus ja Riigi-
metsa Majandamise Keskus.

2019. aastal alanud projekti eesmärk on täiendada militaarses maastiku-
analüüsis kasutatavat ruumiandmebaasi ja topograafilist kaarti. Projekti 
 kitsam eesmärk on selgitada välja ja kaardistada oluliste maastikuelementide 
(metsad, mullad) taktikaline mõju. Metsaaladel sõltuvad üksuste liikumis-
võimalused (nii jalastunult kui sõidukitel) järgmistest parameetritest: puude-
vaheline kaugus, puude kõrgus ja jämedus, alustaimestik ja selle tihedus ning 

mailto:kersti.vennik@mil.ee


KAITSEVÄE AKADEEMIA TEADUS- JA ARENDUSVALDKONNA OLULISEMAD TEGEVUSED 30

alumiste okste kõrgus maapinnast. Täpsustamist vajavad nimetatud para-
meetrite piirväärtused, mis suunavad või piiravad militaartegevust. Peale selle 
kogutakse nelja-aastase uuendustsükliga metsandusinfot aerolaserskaneeri-
mise (LiDAR) abil. Projekti tulemusena luuakse töövahend, mis võimaldab 
nende andmete alusel koostada metsade taktikalist mõju visualiseeriva kaardi, 
samuti valmib käsitlus Eesti metsade taktikalisest mõjust.

Lisaks on projekti eesmärk mõõta bevameetri abil Eesti muldade mehaa-
nilisi omadusi ja valideerida saadud parameetrid lahingusoomukite liikumis-
võime kirjeldamiseks. Bevameeter on eritellimusel konstrueeritud ja valmis-
tatud töövahend, mille abil uuritakse terramehaanika valdkonnas mulla 
mehaanilisi omadusi. Töövahendiga mõõdetakse erineva kontaktalaga plaa-
tide all surve-vajumise suhet ning määratakse kindlaks mulla nihketugevus 
eri normaalkoormuste korral. Bevameetriga mõõdetud mulla omadusi saab 
seostada sõidukite mobiilsuse ja läbimisvõimega. Mulla omaduste mõõtmi-
sega samal ajal mõõdetakse lahingusoomukite maastikuläbivust, et siduda 
mulla parameetrid sõidukite liikumisvõimega.

Projekti käigus 2019. aastal ilmunud  
kõrgetasemelised publikatsioonid

Vennik, Kersti 2019. The effect of military vehicles on rut formation on Esto-
nian soils and natural recovery of the ruts. Doctoral Thesis of the Estonian 
University of Life Sciences. Tartu: Estonian University of Life Sciences.

Vennik, Kersti; Krebstein, Kadri; Kukk, Peeter; Reintam, Endla; Keller, 
Thomas 2019. Measurements and simulations of rut depth due to single 
and multiple passes of a military vehicle on different soil types. – Soil and 
Tillage Research, Vol. 186, pp. 120−127.

Projekt 
RIIGIÜLESE OLUKORRATEADLIKKUSE INFOSÜSTEEMI 

LOOMINE (2018–2020)

Projekti koordineerib KVA-s dr Kaide Tammel (kaide.tammel@mil.ee). 
Projekti elluviimiseks moodustatud konsortsiumi kuuluvad AS Cybernetica, 
KVA, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool.

Lähteülesande järgi on projekti täpsustatud uurimisteema „Riigiülese 
ja tervikliku olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitse juhtimiseks ja 
koordineerimiseks“. Riigikaitse all peetakse siinkohal silmas laiapindset riigi-
kaitset, mis hõlmab osalisi eri valdkondadest.

mailto:kaide.tammel@mil.ee


31KAITSEVÄE AKADEEMIA TEADUS- JA ARENDUSVALDKONNA OLULISEMAD TEGEVUSED 

Tegemist on RITA1 projektiga Manticus Apollo, mida viib ellu lähte-
ülesande täitmiseks moodustatud ja eri uurimisrühmi ühendav konsort-
sium AS-i Cybernetica eestvedamisel. Konsortsium töötab välja laiapindseks 
riigi kaitseks tarviliku olukorrateadlikkuse süsteemi aluseid. Kuna keerukas 
sotsiotehniline süsteem hõlmab nii inimesi ja organisatsioone kui ka info-
tehnoloogilisi süsteeme, on konsortsiumi partnerid kaasanud projekti oma 
erialapädevuse ja vaatenurgad. 

Projekti eesmärk on pakkuda välja lahendusi, et luua andmete seire-,   
töötlemis-, jagamis- ja analüüsikeskkond, mis koondaks andmed institutsiooni-
üleselt, paindlikult ja kiirelt ning tagaks piisava lähteinfo  sobivate praktiliste 
reageerivate ja ennetavate tegevuste kujundamiseks nii eri olukordades (sh 
häda- ja sõjaseisukord) kui ka eri juhtimis- ja otsustus tasanditel. Uuringu 
raskuspunkt on töötada välja uudsed metoodilised ja tehnilised lahendused 
terviksüsteemi toimimiseks, keskendudes andmete seostele.

KVA uurimisrühm uurib konsortsiumis, milliseid kaitsevaldkonna tege-
vusi ja kogemusi oleks võimalik kasutada ka tsiviilvaldkondades. Eesmärk 
on saavutada info kiirem ja tõhusam liikumine eri valdkondade sees ja vahel. 
Koostöös Tartu Ülikooli uurimisrühmaga on välja sõelutud peamised eri 
valdkondade koostööd ja infovahetust takistavad aspektid. KVA uurimis-
rühm kirjeldab projekti käigus ka Eesti laiapindse riigikaitse terviksüsteemi 
(projekti lõpus ilmub sel teemal Sõjateadlase erinumber) ning teeb laiapindse 
riigikaitse ja olukorrateadlikkuse terminitööd.

Projekti käigus 2019. aastal ilmunud  
kõrgetasemelised publikatsioonid

Bahşi, Hayretdin; Dieves, Veiko; Kangilaski, Taivo; Laud, Peeter; Mõtus, 
Leo; Murumets, Jaan; Ploom, Illimar; Priisalu, Jaan; Seeba, Mari; Täks, 
Ermo; Tammel, Kaide; Tammpuu, Piia; Taveter, Kuldar; Trumm, Avo; 
Truusa, Tiia-Triin; Vihalemm, Triin 2019. Mapping the information 
flows for the architecture of a nationwide situation awareness system: 
(poster). – Proceedings 2019 IEEE International Conference on Cogni-
tive and Computational Aspects of Situation Management (CogSIMA). 
Las Vegas, NV: IEEE, pp. 152–157.

Mõtus, Leo; Teichmann, Mare; Kangilaski, Taivo; Priisalu, Jaan; 
Kaugerand, Jaanus 2019. Some issues in modelling comprehensive situ-
ation awareness. – 2019 IEEE International Conference on Systems, Man 
and Cybernetics (SMC). Conference Paper, pp. 550–555.
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Projekti käigus 2019. aastal kaitstud magistritööd

Mändmaa, Kalev 2019. Framework for Developing Key Risk Indicators for 
Situational Awareness – the Case Study of Estonia. Tallinn University of 
Technology.

Müller, Roman 2019. Analysis of the Estonian X-tee Network based on cen-
tralized log data. Tallinn University of Technology.

RIIGIKAITSE TERMINITÖÖ JA  
SÕJANDUSTERMINOLOOGIA ARENDAMINE

2019. aastal jätkus KVA-s eestikeelse sõjandusterminoloogia arendamine. 
Kaitseväe terminitöös on keskse tähtsusega sõjandusterminoloogia töö-
rühm (edaspidi töörühm)10. Valdkonna kontaktisik ja töörühma juht on 
KVA rakendus uuringute osakonna terminoloog dr Reet Hendrikson   
(reet.hendrikson@mil.ee).

Töörühm käsitles 2019. aastal umbes 250 terminikirjet11, neist 90% moo-
dustasid parandamist ja täiendamist vajanud kirjed. Oluline töövaldkond oli 
Kaitseväe vajadustest lähtunud suurpäringud, mis olid ajendatud Kaitseväe 
õppematerjalide, eeskirjade jm olulisemate dokumentide väljaandmisest ning 
mille raames tuli üle vaadata osa valdkonna põhimõisteid. 2019. aastal olid 
seoses luureõpiku uuendamisega fookuses luureterminid. Teistest Kaitse-
väe-ülese tähtsusega teemadest oli arutluse all maaväeüksuste liigitus, seoses 
logistikaeeskirja väljaandmisega alustati tööd logistikaterminitega. Töörühm 
vastas ka keerukamatele ning põhimõttelisemat laadi otsuseid nõudvatele 
päringutele.

Ehkki Kaitseväe terminiarenduse raskuskese on sõjandustermino loogia, 
tuleb laiapindse riigikaitse vajadustest ja päringute iseloomust johtuvalt 

10  2017. aasta lõpul anti vastutus Kaitseväe terminiarenduse eest kaitseministri otsusel  KVA-le. 
KVA ülema otsusega moodustati 2018. aasta alguses sõjandusterminoloogia töörühm, kes 
 jätkab aastatel 2003–2017 tegutsenud Kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika terminoloogiakomisjoni tööd. Tegemist on Kaitseväe-ülese kehamiga: sellesse 
kuuluvad kõigi väeliikide ja olulisemate relvaliikide esindajad, samuti on esindatud Kaitseliit. 
Koostööd tehakse ministeeriumide, kõrgharidusasutuste ja külgnevate kehamitega (Haridus- ja 
Teadusministeerium, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Euroopa Komisjon, Eesti Keele 
Instituut jpt).
11  Terminikirje moodustavad eesti- ja ingliskeelne termin, vastavad definitsioonid, allika-
viited, olemasolul lühend(id), vajaduse korral kontekst ning märkus või selgitus (nt soovitus-
liku või ebasobiva terminikuju, termini kasutusvaldkonna, mõistemahu vms kohta).

mailto:reet.hendrikson@mil.ee
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 hõlmata laiapindse riigikaitse koguspektrit. Põhjus on nii selles, et külgne-
vates valdkondades vastav pädevus puudub, kui selleski, et Militerm sisal-
dab ka julgeoleku- ja kaitsepoliitika termineid. Nii vajab Militermi seegi külg 
 ajakohastamist ja täiendamist. Selleks annab hea tõuke ja võimaluse  Manticus 
Apollo ehk laiapindse riigikaitse ja olukorrateadlikkuse projekt. Projekti 
termino loogiaosa kureerib töörühma juht dr Reet Hendrikson. 

Kaitseväes tehtav terminitöö on Eestis nii kõrgkoole kui teadusasutusi 
arvestades esirinnas ja saavutatud pädevus on leidnud märkamist väljaspool 
Kaitseväge12. Terminoloogiatöö valdkonna juht dr Reet Hendrikson kuulub 
Haridus- ja Teadusministeeriumi juures tegutsevasse Eesti terminoloogia 
juhtkomiteesse. Erialakeelt ja terminoloogiat populariseerivatest tegevustest 
tuleb mainida Reet Hendriksoni ettekannet 2019. aasta novembris Euroopa 
Komisjoni institutsioonidevahelisel sügiskoosolekul, kus ta kõneles riigi-
kaitsevaldkonna terminiarendusest. Tähelepanu väärib ka tema mitu aas-
tat kestnud osalus üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi žürii töös ning 
kuulu mine Vikipeedia keeletoimetamistalgute žüriisse.

2. Võimearenduse toetus

KVA rakendusuuringute osakonna operatsioonianalüüsi grupi analüüti-
kud koostavad Kaitseväe võimearenduse toetuseks erinevaid (k.a piiratud 
juurde pääsuga) eksperdiarvamusi, sh arvutusi, praktilisi katseid ja raken-
dusi, ning viivad ellu võimearendust toetavaid projekte. 2019. aastal  täideti 
12  eksperdi arvamuse ja analüüsi tellimust ning viidi ellu kuus projekti. 
 Näiteid eksperdiarvamustest ja praktilistest tegevustest:

• Brigaad 2030 (MLRS-i arvutused): võrreldi erinevaid MLRS-i laske-
seadmeid ja nende mõju;

• sõjamängu „Kasper“ prototüüp: koostati lihtsustatud sõjamängu tule-
muste hindamise metoodika;

• Mistrali raketi M3+ arvutused: arvutati õhutõrjeraketi Mistral laske-
kaugus, arvestades sihtmärgi kõrgust ja kaugust;

12  Nii nt on Reet Hendriksoni doktoritöö Eesti esimene terminoloogiale keskenduv doktori-
väitekiri, mille tulemused on pälvinud tähelepanu erialakeelte arendamisel ja millel on otsene 
rakenduslik väärtus. 
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• tankimiste operatsioonianalüüs: selgitati praktilise katse ja arvutustega 
sõidukite ja soomustehnika tankimise optimaalsed võimalused lahingu-
olukorras;

• koostöös AS-iga Datel kaugseire andmeanalüüs (ingl big data) lõhke-
mata mürskude tuvastamiseks: katsetati kaugseirevahenditega lõhkemata 
lahingumoona (ingl unexploded ordnance; UXO) tuvastamist.

Näiteid võimearendust toetavatest projektidest.

Projekt 
KAITSETÖÖSTUSETTEVÕTETE VALMIDUSE UURING

Uuringu tegi Kaitseväe peastaabi logistikaosakonna tellimusel Tartu Ülikooli 
ühiskonnateaduste instituudi SJKK. Projekti juht ja kontaktisik SJKK-s oli dr 
Kairi Kasearu (kairi.kasearu@ut.ee).

Kaitseväe peastaabi logistikaosakonna tellimusel ja Tartu Ülikooli 
ühiskonna teaduste instituudi SJKK teadlaste 2019. aastal tehtud kombineeri-
tud meetodiga uuringu eesmärk oli selgitada välja ettevõtete valmidus võtta 
lähiaastatel enda kanda suurem osa Kaitseväe logistilisest toetusest. Uuring oli 
seotud järgneva kümne aasta riigikaitse arengukava raames tehtavate otsus-
tega. Uuritavad ettevõtted kui potentsiaalsed partnerid valis Kaitsevägi ja 
uuringus osales 17 ettevõtet.

Ettevõtetelt saadud informatsioonile tuginedes tehti uuringus klaster-
analüüs, et koondada ettevõtted teenuse osutamise valmiduse alusel sarnas-
tesse rühmadesse. Klastrite moodustamisel võeti aluseks järgmised tegurid: 
lepingu pikkus, investeerimisvajadus, valmidus hoida varuosabaasi, valmi-
dus teha insener-tehnilisi töid, tööjõu leidmise keerukus, vajadus koolitada 
tööjõudu, valmidus luua konsortsium, valmidus pidada läbirääkimisi tootja-
firmadega ja riskihinnang. Kuna tunnused olid mõõdetud väga erineval 
skaalal,  standardiseeriti need järgmises etapis. Standardiseeritud tulemuste 
põhjal tehti hierarhiline klasteranalüüs, et rühmitada sarnased ettevõtted 
oma vahelise sarnasuse alusel sammsammulise reeglistiku järgi. Esimesel 
 sammul liideti üheks klastriks alustunnuste põhjal kõige sarnasemad ette-
võtted, seejärel võrreldi järgmisi ettevõtteid juba tekkinud klastritega ning 
liideti taas kõige sarnasemad. Liitmine lõppes kõigi klastrite ühendamisega 
viiest ettevõtete klastrist koosnevaks klastripuuks.

mailto:kairi.kasearu@ut.ee
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Uuringust selgus, et ettevõtetel oli huvi ja soov teenust osutada, kuid erinev 
valmidus. Osaliselt seletab seda ettevõtte ja Kaitseväe varasem  kokkupuude 
ja koostöökogemus: analüüsist ilmneb, et osa ettevõtteid on väga teadlikud ja 
kogenumad kui teised. Koondanalüüs tõi esile, et 17 ettevõttest viie (esimene 
klaster) teadlikkus ja valmidus on väiksem kui ülejäänutel. Ülejäänud ette-
võtete valmidus eristus mõnes aspektis, nt teine klaster eristus teistest sellega, 
et ei olda valmis tootjafirmaga otse suhtlema. Kolmas klaster on üsna suure 
valmidusega ja valmis investeerima – esile tuli nii vajadus koolitada tööta-
jaid kui ka rajada taristu. Neljas klaster oli kohe suure valmidusega ning soo-
vis võimalikult pikka lepingut. Viies klaster eristus insener-tehniliste tööde 
tegemise valmiduse puudumisega. Kokkuvõttes võib öelda, et suurim kohe 
teenuse osutamise valmidus oli neljandasse klastrisse koondunud ette võtetel. 
Kolmanda klastri ettevõtetel oli kohene valmidus mõnevõrra väiksem, kuid 
nad on valmis investeerima ja tegema teenuse osutamiseks arendustööd. 
Samuti oli viiendasse klastrisse kuuluvatel ettevõtetel suur valmidus kõigis 
muudes aspektides peale valmiduse teha insener-tehnilisi töid.

Projekt  
CV90 MK1 VARUOSADE ANALÜÜS

Uuringu tegi KVA rakendusuuringute osakonna tellimusel Tallinna Tehnika-
kõrgkooli uurimisrühm, projekti juht ja kontaktisik oli Henri Vennikas 
(henri.vennikas@tktk.ee).

Projektis uuriti CV90 MK1 soomukite varuosade nomenklatuuri ette antud 
nimetuste (465 varuosa) piires, et hinnata tellija hindamiskriteeriumide  põhjal 
nende võimalikke asendustooteid väljaspool tootja varuosakataloogi, taasta-
mise ja valmistamise võimalikkust või siis kogu agregaadi välja vahetamist. 
Uuringu lähteülesandes esitatud 465 varuosale leiti varu osakataloogist 
 hindamiskriteeriume täitvad vasted 305 korral. Analüüsi  tule musel leidub 
iga kataloogi vastega varuosanimetuse taga hindamiskriteeriumide määrat-
lus. Samuti on kirjeldatud konteksti põhjal teisi võimalusi ning taastamis- 
ja  valmistustehnoloogiat. Esitatud on ka tähelepanekud  kohtumistelt ette-
võtjatega ja ettepanekud samasuguse töö korraldamiseks edaspidi.

mailto:henri.vennikas@tktk.ee
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SÕJAMÄNG

Sõjamäng töötati välja uurimisprojekti „Riigiülese olukorrateadlikkuse info-
süsteemi loomine“ (Manticus Apollo) toeks. Laiapindsesse riigikaitsesse 
panustavate osaliste vahelise infovoo liikumise jälgimiseks loodi lauaõppus – 
rakendus kinnises võrgusüsteemis sõjamängu läbiviimiseks (vt joonis 9). 
Sõjamängus esitatakse ekspertidest mängijatele mitmesuguseid sõnumeid. 
Mängijad saavad neile sõnumitele juurdepääsu mängujuhi määratud viisil 
ning võivad suhelda omavahel, aga ka saata sõnumeid nn mängumaailma 
aadressile (vestlusruum maailma tasandil). Viimases kirjeldavad mängijad 
oma füüsilisi reaktsioone välismaailmas toimuvale. Lisaks võivad  mängijad 
vahetada omavahel informatsiooni IP-telefonidega. Nii mängujuhi kui ka 
mängijate vahel saadetud sõnumid logitakse mängujärgseks analüüsiks. 
Logifaili lisatakse ka mängijatevahelise kõne informatsioon. Selleks teki-
tatakse mängijatevahelisest kõnest kõnetuvastusfunktsiooniga helifail. Heli-
fail transkribeeritakse ja transkriptsioon koos faili metaandmetega lisatakse 
logisse. Tekkinud logi on võimalik analüüsida infovoogude tuvastamiseks 
keerukate organisatsioonide vahel. Sõjamängusüsteemi arendas koostöös 
ADM-iga välja operatsioonianalüüsi grupi nooremteadur mjr Veiko Dieves  
(veiko.dieves@mil.ee).

Administraator või 
mängujuht

Sõnum

Veeb

Asutuse 
veeb

E-posti 
aadress

Vestlusruumi 
kasutaja

E-kiri

Vestlusruum

Vestlusruum  
maailma tasandil

Kõne

Mängija

Mängija

Mängija

Logifail

Transkriptsioon Kõnetuvastus

Joonis 9. Sõjamängu ülesehitus
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3. Välikatsetused

KVA rakendusuuringute osakonna töötajad on koostöös partneritega 
2019. aastal teinud seitse välikatsetust või osalenud nende korraldamises. 
Allpool on esitatud nende valikuline tutvustus.

• Kommertsotstarbeliste UAV-de segamiskatsed

Katsetuse eesmärk: katsetada kommertsotstarbeliste droonide sobi-
vust militaarrakendustes madalama juhtimistasandi üksuste kasutuses ning 
 hinnata, kui lihtne on selliseid seadmeid segada.

Läbiviijad: KVA rakendusuuringute osakonna töötajad, OÜ Rantelon, DJI 
Balti osakond.

Tulemused: kõik katsetatud seadmed kaotasid segaja sisselülitamisel side 
juhtimisjaamaga, jäädes paigale seisma. Pärast GPS-signaali blokeerimist 
 triivisid seadmed allatuult.

• UAV-de mõjutamine käsitulirelvadest

Katsetuse eesmärk: uurida UAV-vastaseid meetmeid, millest valiti väli-
katsetustele UAV-de allatulistamine automaatrelvadega, et katsetada taktika-
tasandi üksuse droonitõrjevõimet.

Läbiviijad: KVA rakendusuuringute osakonna töötajad ja KVA kadetid.
Tulemused: välikatsetustest nähtus, et juba lahingupaarisuurune üksus on 

võimeline UAV kiirelt hävitama, kui see satub tõhusa avastamise piiridesse 
ehk lähemale kui 350 m, kust droon on nii nähtav kui kuuldav.

  
Pildid 5 ja 6. KVA kadetid osalevad välikatsetusel. Paremal fotol käsitulirelvast alla tulis-
tatud droon
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• Mehitamata süsteemide katsetamine Malis

Katsetuse eesmärk: katsetada taktikatasandi üksuse vaatlusvõime ja liiku-
mise parandamist, sõdurile langeva koormuse vähendamist ning taktikalis-
tehniliste andmete valideerimist troopilises kliimavöötmes.

Läbiviijad: Kaitseväe peastaap, KVA rakendusuuringute osakond, Scouts-
pataljon, AS Milrem.

Tulemused: Milremi THeMIS on arendatud toime tulema troopilises 
kliimavöötmes. Rühmaülemate seas tehtud esmaküsitluse alusel on seadme 
kasutegurit hinnatud heaks. 

Pilt 7. Milremi THeMIS taktikalisel katsetusel Malis

• Jalaväejao mineeritud tankitõke

Katsetuse eesmärk: katsetada OÜ Asymmetric Systems arendatavat 
mineeritud tankitõket ning hinnata selle tõhusust soomustehnika peatamisel.

Läbiviijad: OÜ Asymmetric Systems, pioneeripataljon, KVA rakendus-
uuringute osakond. 

Tulemused: tehti katsetused pioneeritankiga, mis purustas tankitõkked. 
Kasutatud miini potentsiaalset mõju tanki soomusele hinnati ebapiisavaks. 
Toote kasutuselevõtuks Kaitseväes tuleb seda edasi arendada.
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Pilt 8. Jalaväejao mineeritud tankitõkke katsetuse ettevalmistus

Pilt 9. Purustatud tankitõke pärast katsetust
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4. Osalemine NATO teadus- ja  arendustegevuse 
võrgustike töös ning koostööprogrammides

NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsioon (NATO Science and Tech-
nology Organization, STO) on võrgustik NATO liikmetele ja partneritele, et 
mõtestada ühiselt probleeme, otsida lahendusi, vahetada teadmisi ja oskusi 
ning edendada kaitsevaldkonna teadus- ja arendustegevust. STO oluline 
 väljund on koostöövõrgustike kujundamine ja infovahetuse edendamine 
maailma tippteadlaste ja rakendusuuringute ekspertide vahel.

NATO STO tegevus jaguneb valdkonnapõhiselt seitsme paneeli ehk 
eksperdi kogu vahel, kus tegutsevad eri fookusega uurimisrühmad. Eesti on 
esindatud kõikides STO paneelides. Uurimisrühmade töös osalemine eeldab 
liikmesriigi huvi töörühma töö tulemuste vastu ning suutlikkust ka ise rühma 
töösse panustada.

Näiteid NATO STO paneelide kaudu elluviidavatest  
KVA osalusega projektidest

SAS-146 (System Analysis & Studies Panel) „Autonoomsete süsteemide 
ressursimõju“ („Understanding the Cost Related Implications of 

Autonomy: A System of Systems Perspective“) 2018–2020

Ühendkuningriigi juhtimisel ning Eesti ja Rootsi osalusel toimuv rahvus-
vaheline uurimisprojekt võtab vaatluse alla autonoomsete relvasüsteemide ja 
platvormide kasutuselevõtuga seotud otseseid ja kaudseid mõjusid elutsükli- 
ning tegevuskuludele võrdluses tavapäraste üksuste tegevustega. Uuritakse ka 
lisainvesteeringuvajadust ja muudatusi tegevuskulus, mis kaasnevad eelkõige 
väljaõppe- ja logistikasüsteemis autonoomsete süsteemide kasutuselevõtuga. 
Töörühm on loonud ja esialgsel kujul valideerinud metoodika seda liiki ana-
lüüside tegemiseks. Töörühma lõppraport avaldatakse 2020. aasta suvel.

KVA osalus projektis: dr Jaan Murumets (jaan.murumets@mil.ee), töö-
rühma liige.

SAS-152 „Laiapindse riigikaitsesüsteemi kontseptuaalsed alused“ 
(„Conceptual Framework for Comprehensive National Defence System“) 

2019–2022

Eesti eesistumisel 2019. aastal alustanud töörühm, kuhu kuuluvad ka  Belgia, 
Läti, Norra, Türgi ja Ühendkuningriigi esindajad, loob mudelit  komplekssete 
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domeeniüleste operatsioonide planeerimiseks ja elluviimiseks sõjaväe-, para-
militaar- ja tsiviilorganisatsioonide osalusel. Töö esimeses etapis tehakse 
juhtumi uuringud töörühmas osalevate riikide näitel. Teises etapis kesken-
dutakse esimeses etapis tuvastatud probleemvaldkondade süvaanalüüsile ja 
soovituste väljatöötamisele. Esimese etapi vaheraport avaldatakse 2020. aasta 
sügisel, lõppraport 2022. aasta sügisel.

KVA osalus projektis: dr Jaan Murumets (jaan.murumets@mil.ee), töö-
rühma eesistuja; res-kol Aarne Ermus (aarne.ermus@mil.ee), töörühma liige.

Tunnustus Eesti osalusele NATO STO paneelide teadus- ja arendustöös

2019. aasta kevadel tunnustas NATO STO süsteemianalüüsi (SAS) paneel 
Eesti juhitud rahvusvahelist töörühma SAS-131 silmapaistva teadustulemuse 
auhinnaga (Panel Excellence Award). Töörühm analüüsis kaheksa liitlas- ja 
partnerriigi osalusel väikeriigi käsutuses ründekünnise tõstmise viise ja või-
malusi ning töötas välja asjakohase võimeanalüüsi ja planeerimise metoodika.

„NATO SAS-131 töörühm andis alliansile analüüsi väikeriigi võimalus-
test heidutada ülekaalukat vastast,“ ütles auhinda üle andes süsteemianalüüsi 
paneeli eesistuja dr Ana Barros. „Loodud metoodika aitab väevõime pika-
ajalisel planeerimisel paremini määratleda võimetasemeid ja nende loomiseks 
vajalikke ressursse.“

Töörühma kuulusid peale Eesti veel Horvaatia, Norra, Rootsi,  Sloveenia, 
Soome, Ühendkuningriigi ja Tšehhi esindajad. Töörühma juhtis KVA 
rakendus uuringute osakonna ressursihalduse grupi juhataja dr Jaan 
 Murumets.

Töörühma raport „Threshold Concepts for and by Smaller Forces“ 
on avaldatud NATO STO veebiportaalis ScienceConnect. Uuringu eesti-
keelset kokku võtet saab lugeda Sõjateadlases nr 12 (vt https://www.kvak.ee/
files/2020/01/Sojateadlane_12_2019-1.pdf).

5. Tootearendus

Kaitseministeerium on alates 2013. aastast korraldanud igal aastal Eesti ette-
võtetele arendusprojektide konkurssi uuenduslike ja suure ekspordipotent-
siaaliga toodete arendamiseks. Kaitsetööstuse arendusprojektide konkursi 
eesmärk on saavutada Eesti kaitsetööstuse toodete kõrge arendustase ja 
rahvus vaheline konkurentsivõime.

mailto:jaan.murumets@mil.ee
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Sellest programmist on välja kasvanud paljud praegused Eesti kaitse-
tööstuse edulood, mis on saanud riigi toel pelgast ideest eksporditooteks. 
Kaitseministeeriumi toetatud kaitsetööstuse arendustegevust loetakse tule-
muslikuks, kui igal aastal arendatakse välja kaks uuenduslikku, tehnoloogia-
mahukat ekspordipotentsiaaliga kaitse- ja julgeolekutoodet või -teenust.

Aastatel 2013–2019 on Kaitseministeerium toetanud 28 arendusprojekti, 
kogutoetus on olnud 1,75 mln eurot. Kaitseministeeriumi toetus ühele pro-
jektile moodustab 25–45% projekti kogumaksumusest, ülejäänu investeerivad 
ettevõtted ise.

Ettevõtete arendusprojektid peavad olema suure ekspordipotentsiaaliga, 
riigikaitse- või julgeolekuotstarbelised. Toetatava arendusprojekti kestus on 
kuni kolm aastat. Aastaid on teema olnud üldjuhul vaba, vaid 2018/2019. 
aastal toetati eraldi relvasüsteemide ja lahingumoona arendusi. Projek-
tid on olnud väga erinevatest valdkondadest: side ja seire, infotehnoloogia, 
materjalid, meditsiiniseadmed ja -süsteemid, mehitamata õhu- ja maismaa-
lahendused, pioneerivahendid, relvad ja lõhkematerjalid. Konkursil osale-
jatest ligi kaks kolmandikku on olnud Eesti Kaitsetööstuse Liidu (EKTL) 
liikmed. EKTL on mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärk on pakkuda 
riigile strateegilist partnerlust valdkondliku tööstuse arendamisel. Seda 
tehakse valdkonna ettevõtteid ühendades ja koostööd arendades, sh esindades 
ja kaitstes liikmete huvisid ning väljendades ühiseid seisukohti.

Ettevõtteid aitab toodete arendamisel ja katsetamisel Kaitsevägi, katsetusi 
koordineerib KVA rakendusuuringute osakond (vt joonis 10).

EKTL-i töörühma  
hinnang*  

(avalduse osa)

Koostööleping**

Lepingu kinnitamine  
(KVA ülem)

Katsetuse  
algus

Lõpp

Kirjalik  
põhjendus

Katsetusega  
seotud eriala-

spetsialistidega 
konsulteerimine

Katsetusega  
seotud üksuse 

ülema  
kooskõlastus

Huvi- ja ressursihinnang

EI

EI

JAH

JAH

* toetav hinnang (lihtsustab protsessi)
** vajaduse korral katsetuskulude hüvitamine, 
ohutusvastutuse kokkulepe ja toetava üksuse ülema 
kooskõlastus

Katsetussoovi 
avaldus

Ettevõtte soov  
teha katsetus

Kas EKTL-i  
töörühma hinnang  

on olemas?

Hinnang  
KV huvi  
kohta

Kas  
toetada  

katsetust?

Joonis 10. Kaitsetööstusettevõtete toodete katsetuse taotlemine
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2018/2019. aasta konkursil toetati järgmisi projekte: 
• OÜ Threod Systems, OÜ Eesti Arsenal, „Multi-Purpose Loitering 

Munition (MPLM)“;
• OÜ Nordic Armoury, „76 mm Training Smoke Round“;
• OÜ Eesti Arsenal, „Anti-UAV Missile Autopilot and Computer Vision 

System“;
• OÜ Krattworks, „Smart Mine Trigger System Development“;
• OÜ Nord Arms, „Development of High Quality High Performance Semi-

Automatic and Full-Automatic 9 mm Pistol Calibre Carbine (PCC) Rifles 
Calibre 9 × 19 Parabellum“;

• OÜ Penhouse Studio, „Mine Clearance Training Device Development for 
Both Military and Peacekeeping Operations“;

• OÜ Asymmetric Systems, „Mined Tank Obstacle for Infantry Squads“;
• AS Semetron, „Patient Information and Registration System for Military 

Field Use (MIL HIS)“;
• OÜ Uniraja, „SecureChat Communication System and Redesign to 

Android Operating System“.

Kaitseministeeriumi toel on kaitsetööstussektorisse tekkinud uusi ette võtteid 
ning loodud arvestatav pädevus mehitamata süsteemide arendamisel ja toot-
misel, nt OÜ Threod Systems, Milrem Robotics ja OÜ Eli (mehitamata õhu- 
ja maismaasõidukid). Edukatest kaitsetööstusettevõtetest võib 2019. aasta 
tegevustes mainida veel järgmisi ettevõtteid: AS Semetron (meditsiini-
lahendused, Kaitseväe välihaigla), OÜ Nord Arms, OÜ Eesti Arsenal ja OÜ 
TerraMil  (relvad, miinid, lõhkematerjalid) ning idufirmad Penhouse Studio, 
Kratt works ja Asymmetric Systems (pioneerivahendid). Arendustuge on 
saanud ka juba tegutsevad ettevõtted uute side- ja IT-lahenduste loomiseks, 
nagu OÜ Rantelon, AS Telegrupp ja OÜ Bytelife Solutions. Küberturbes ja 
küber õppuste loomisel on silma paistnud OÜ Guardtime, AS Cybernetica ja 
OÜ  CybExer Technologies.

2019. aastal loodi Defence Estonia klaster eesmärgiga koondada vald-
konna arendamiseks vajalik oskusteave ning viia valdkondliku oiva keskusena 
ellu tegevusi, mis aitavad suurendada Eesti kaitse- ja julge oleku tööstuse 
 ettevõtete ettevõtlusaktiivsust ning ettevõtjate rahvus vahelist konkurentsi-
võimet. Klastriga on liitunud 12 ettevõtet, projekt kestab 2023. aastani ja eel-
arve on 1,2 mln eurot.
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6. Doktoriõpe ja doktorandid

Kaitseväe doktoriõppeprogramm loodi 2014. aastal KVA rakendus uuringute 
osakonnas eesmärgiga suurendada teaduspõhist lähenemist Kaitseväes. 
 Doktoriõppeprogramm on loodud koostöös tsiviilülikoolidega (Tartu Üli-
kool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool) põhimõttel, et uurimisteema 
lähtub Kaitseväe vajadustest, doktorant immatrikuleeritakse tsiviilülikooli ja 
ta asub mõne uurimisrühma koosseisus doktorikraadi omandama.

Programm on kutsutud ellu, et soodustada tegevväelaste doktorikraadi 
omandamist Kaitseväele olulistel teemadel ja olulistes valdkondades. Siia 
kuuluvad nt võimearendus ja kaitseplaneerimine, sõjaväeline haridus, eest-
vedamine, mehitamata süsteemid, aga ka kaitseväeteenistus (aja-, tegev- ja 
reservteenistus).

Nelja-aastaseks doktoriõppeks määratakse tegevväelane teaduri ameti-
kohale KVA rakendusuuringute osakonnas, kus õpingud ongi tema põhi-
ülesanne. Pärast doktorikraadi omandamist määratakse ta ametikohale, kus 
ta saab valdkonna eksperdina täita teaduspõhist lähenemist nõudvaid üles-
andeid Kaitseväes või Kaitseministeeriumi valitsemisalas.

Alljärgnevalt lühike ülevaade 2019. aasta sügissemestril Kaitseväe doktori-
õppeprogrammi järgi õppivatest tegevväelastest ja nende uurimisvaldkonnast.

Kol-ltn TÕNIS MÄNNISTE, MA,  
KVA rakendusuuringute osakonna nooremteadur 

Tartu Ülikool, haridusteadus

„Kaitseväe õppe tõhustamine probleemipõhise lähenemise kaudu“

Teenistus Kaitseväes eri ametikohtadel alates 31. märtsist 1992. Alates 
2019.  aasta suvest Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna õppuste jaos-
konna vanemstaabiohvitser, enne seda teenistus KVA-s väljaõppe ja teadus-
tegevusega seotud ametikohtadel.

Tartu Ülikooli magistrikraad aastast 2006, magistritöö käsitles e-õppe 
rakendamise võimalusi Kaitseväes. Magistritöö tulemusi on kasutatud e-õppe 
juurutamisel Kaitseväes, sel ajal võeti kasutusele praegugi toimiv e-õppe kesk-
kond ILIAS.

Kol-ltn Tõnis Männiste doktoritöö, mis läbis 2019. aastal edukalt eelkaits-
mise, keskendub rühmataseme ülemate otsustamise tulemuslikkuse mõõt-
misele matkitud otsustusolukorras. Ülemate otsustussoorituse teaduslikult 
usaldusväärne mõõtmine on oluline, kuna sõjaväeliste juhtide tegutsemise 
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edukust on keeruline mõõta. Lisaks pakub see võimalusi nii väljaõppe tõhus-
tamiseks, personalivalikuks kui ka edasisteks uuringuteks KVA-s, muu hulgas 
ohvitseride pädevusmudelite koostamisel.

Kõrgetasemelised publikatsioonid 2019. aastal

Männiste, Tõnis; Pedaste, Margus; Schimanski, Roland 2019. Review of 
instruments measuring decision making performance in military tacti-
cal level battle situation context. – Military Psychology, Vol. 31 (5), pp. 
397−411. https://doi.org/10.1080/08995605.2019.1645538.

Männiste, Tõnis; Pedaste, Margus; Schimanski, Roland 2019. Situational 
judgment test for measuring military tactical decision-making skills. – 
Military Psychology, Vol. 31 (6), pp. 462−473. https://doi.org/10.1080/08
995605.2019.1664366.

Ettekanded rahvusvahelistel teaduskonverentsidel 2019. aastal

Männiste, Tõnis 2019. Measuring Military Tactical Decision Making Skills to 
Support Training and Enhance Personnel Selection. – ERGOMAS (Euro-
pean Research Group on Military and Society) 15th Biennal Conference 
„Military Studies in a Post-Truth Society: Challenges and Perspectives“, 
June 17–21, Lisbon, Portugal.

Kol-ltn VELJO RAIDE, MSc,  
Balti Kaitsekolledži õppejõud 

Eesti Maaülikool, tehnikateadus

„Eriotstarbelise alkoholikütusel töötava mootorgeneraatori  
võimsuslike parameetrite parendamine“

Alates 2019. aasta sügisest Balti Kaitsekolledži lektor, enne seda KVA  loodus- 
ja täppisteaduste õppetooli ülem ja lektor. Energiakandjad ja energia tootmine 
lahinguväljal on muutunud tänapäeval üha olulisemaks uurimisteemaks. 
Kol-ltn Veljo Raide on selle teemaga kokku puutunud alates aastast 2001, kui 
lõpetas Soome riigikaitsekõrgkooli sideohvitseri eriala ning sai ka ettevalmis-
tuse hajus- ja väikeenergiavõrkude valdkonnas. Nii taktika- kui operatsiooni-
tasandi üksused vajavad relvasüsteemide tööshoidmiseks elektrienergiat. 
Lahingutegevuse toetamine elektrienergiaga oli tolleaegse Kaitseväe Ühen-
datud Õppeasutuste (praegu KVA) loodus- ja täppisteaduste õppetooli üks 
rakenduslikest uurimissuundadest. Mootorgeneraatoreid uurib kol-ltn Raide 
alates 2015. aastast, kui alustas doktoriõpinguid Eesti Maaülikoolis.

https://doi.org/10.1080/08995605.2019.1645538
http://dx.doi.org/10.1080/08995605.2019.1664366
http://dx.doi.org/10.1080/08995605.2019.1664366
https://doi.org/10.1080/08995605.2019.1664366
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Mjr VEIKO DIEVES, MA,  
KVA rakendusuuringute osakonna nooremteadur 

Tallinna Tehnikaülikool, info- ja kommunikatsiooniteadused

„Lahinguvälja olukorda kirjeldava info kogumine,  
analüüs ja jagamine kasutajate vahel“

Kaitseväeteenistuses alates 2002. aastast, teeninud suurtükiväepataljonis 
nii rühmaülema, patareiülema abi kui ka patareiülema ametikohal, 2010–
2011 FST-3 ülemana välisoperatsioonil Afganistani Islamivabariigis. Alates 
2015. aastast nooremteadur KVA rakendusuuringute osakonnas ja Tallinna 
Tehnika ülikooli doktorant.

Doktoritöös uuritakse olukorrateadlikkust ja selle mõõtmist sõja mängude 
abil. Olukorrateadlikkuse uurimisel keskendutakse taktikatasandile. Kaitse-
vägi kasutab võimearenduses üha enam IT-lahendusi, et läbida kiiremini 
 vaatlemis-, orienteerimis-, otsustamis- ja tegutsemistsükkel (VOOT- tsükkel) 
ja saavutada sel viisil informatsiooniline edumaa. Doktoritöö üks põhi-
eesmärk on luua Kaitseväele sobiv jagatud olukorrateadlikkuse mudel, mis 
täiustab praegust lahingujuhtimissüsteemi. Selleks, et vähendada võrgu-
koormust ja kasutajate kognitiivset ülekoormust ning suurendada süsteemi 
turvalisust, uuritakse ka seda, kuidas määrata igale lahingujuhtimis süsteemis 
tekkinud infovoole automaatselt adressaat või adressaadirühm. Tegu on 
lahingujuhtimissüsteemi IT-lahendusega, mis on suuteline reeglistiku põhjal 
otsustama, millal infovoogude levitamine lõpetada.

Kõrgetasemelised publikatsioonid 2019. aastal

Bahşi, Hayretdin; Dieves, Veiko; Kangilaski, Taivo; Laud, Peeter; Mõtus, 
Leo; Murumets, Jaan; Ploom, Illimar; Priisalu, Jaan; Seeba, Mari; Täks, 
Ermo; Tammel, Kaide; Tammpuu, Piia; Taveter, Kuldar; Trumm, Avo; 
Truusa, Tiia-Triin; Vihalemm, Triin 2019. Mapping the information 
flows for the architecture of a nationwide situation awareness system: 
(poster). – Proceedings 2019 IEEE International Conference on Cogni-
tive and Computational Aspects of Situation Management (CogSIMA). 
Las Vegas, NV, USA, April 8–11. Las Vegas, NV: IEEE, pp. 152−157.  
https://doi.org/10.1109/COGSIMA.2019.8724167.

https://doi.org/10.1109/COGSIMA.2019.8724167
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Kol-ltn TAAVI LAANEPERE, MTh,  
KVA rakendusuuringute osakonna nooremteadur 

Tartu Ülikool, sotsiaalteadused

„Reservväelaste sõjalise valmisoleku sotsiaalsed ja  
individuaalsed mõjurid“

Kaitseväeteenistuses kaplanina alates 1996. aastast, aastatel 2006–2015 
Kaitse väe peakaplan. Alates 2016. aastast KVA rakendusuuringute osakonna 
noorem teadur ja 2017. aastast Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi 
doktorant. 2004. aastal kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonnas teadus-
magistri kraadi tööga Aristotelese retseptsioonist keskajal: „Aquino Thomase 
 „Sententia libri Ethicorum“ ja kontemplatsioon“.

Doktoritöö teema on reservväelaste teenistusvalmiduse sotsiaalsed ja 
individuaalsed mõjutegurid ning nendevahelised seosed. Uurimistöö läh-
tub analüütilise sotsioloogia põhimõtetest, mille kohaselt tuleb sotsiaalsete 
nähtuste seletamisel keskenduda nende taga peituvatele põhjuslikele seostele. 
Uurimuse teoreetiliseks aluseks on Pierre Bourdieu’ kapitalide kontseptsioon. 
Viimase järgi tulenevad inimese valikud eelkõige sellest, kuivõrd ta oskab 
näha valikutes investeeringut ehk kapitali oma võimupositsiooni ja soovitud 
eluviisi hoidmiseks. Töö hüpotees on väide, et reservväelasele on omandatud 
kultuuriline ja sotsiaalne kapital seda olulisem, mida enam see on mõtestatav 
tsiviilmaailmas ja sinna üle kantav. Nii suurendab sõjandusvallas oman datud 
kapitali ehk militaarpärandi ülekantavus eelduspäraselt ka reservväelaste 
 teenistusvalmidust ja valmidust osaleda õppekogunemistel.

Ettekanded rahvusvahelistel teaduskonverentsidel 2019. aastal

Laanepere, Taavi 2019. Cohesion as a Predictor for the Military Preparedness 
of Reserve Soldiers. – ERGOMAS (European Research Group on Military 
and Society) 15th Biennal Conference „Military Studies in a Post-Truth 
Society: Challenges and Perspectives“, June 17–21, Lisbon, Portugal.
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Mjr ARTUR MEERITS, MA,  
KVA rakendusuuringute osakonna nooremteadur 

Tartu Ülikool, majandusteadus

„Eestvedamise arendusprogramm Kaitseväes“

Kaitseväeteenistuses alates 1996. aastast. Rühma- ja kompaniiülemana 
 juhtinud ajateenijaid, tegevväelasi ja reservväelasi ning töötanud pataljoni 
staabiohvitserina. Major Artur Meerits on KVA-s kaitsnud magistritöö,  milles 
uuris Kaitseväe ülemate eestvedamise mõju allüksuse tajutud sooritusele ja 
sidususele nii rühma-, kompanii- kui pataljonitasemel. 2016. aastast KVA 
rakendusuuringute osakonna nooremteadur ja Tartu Ülikooli majandus-
teaduskonna doktorant.

Doktoritöö fookuses on Kaitseväe esmatasandi ülemate eestvedamis-
pädevuse arendamine. Eesmärk on luua ühtsetel alustel rajanev pädevus-
mudel, mille põhjal saab koostada vajaduspõhise koolitusprogrammi. Prog-
ramm võimaldab süsteemselt arendada ülemate eestvedamispädevusi ning 
hinnata toimunud muutusi ja mõju üksuse väljunditele, nt sooritusele ja 
sidususele. Doktoriõpingute raames algatati 2019. aastal eksperiment Kaitse-
väe esmatasandi ülemate eestvedamispädevuse arendamiseks. Ajateenijatelt 
koguti üle 2400 hinnangu nende ülemate eestvedamiskäitumise kohta. Kokku 
hinnati 60 ülemat, kellest suurem osa täitis ka eneseanalüüsi osa ja 13 oli nõus 
osalema koolitustel eesmärgiga arendada eestvedamispädevust.

Ettekanded rahvusvahelistel teaduskonverentsidel 2019. aastal

Meerits, Artur; Kivipõld, Kurmet; Akuffo, Isaac 2019. Development of 
Extended Authentic Leadership Questionnaire. – International Military 
Testing Association Conference, October 7–11, 2019, Tallinn, Estonia.

Meerits, Artur; Truusa, Tiia-Triin; Säälik, Ülle 2019. Next generation in 
charge: Role perception and identity of military leaders. – International 
Military Testing Association Conference, October 7–11, 2019, Tallinn, 
Estonia.

Meerits, Artur; Kivipõld, Kurmet 2019. Framework for developing leaders 
in Estonian Defence Forces. – Leadership Development in Military Organ-
izations: An International Perspective, June 18–20, Hamburg, Germany.

https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/75d014b3-1704-4d4d-8f63-ca2492f7d45f
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/75d014b3-1704-4d4d-8f63-ca2492f7d45f
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/75d014b3-1704-4d4d-8f63-ca2492f7d45f
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/c9774df0-9e72-43ea-aafe-86b0fa1bfcea
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/c9774df0-9e72-43ea-aafe-86b0fa1bfcea
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/c9774df0-9e72-43ea-aafe-86b0fa1bfcea
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/c9774df0-9e72-43ea-aafe-86b0fa1bfcea
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Kpt-mjr MAREK MARDO, MA,  
Eesti mereväe laevastiku staabiohvitser 

Tartu Ülikool, majandusteadus

„Kaitseväe ressursside elutsükli juhtimine“

Kaitseväeteenistuses üle kahekümne aasta, teeninud erinevatel ametikohtadel 
mereväes. Doktoriõppes TÜ majandusteaduskonnas alates 2019. aastast.

Doktoritöö teema on Kaitseväe põhivarustuse elutsükli juhtimine. 
Töö oodatav tulemus võimaldaks raamatupidamis- ja kuluaruannetele 
ning majandus prognoosidele tuginedes modelleerida olemasoleva põhi-
vara (varustus element) rahavoogude lühiajalise vajaduse (eelarvemudel). 
Varustus elemendi asendamisel või uute võimete loomisel on eesmärk prog-
noosida hangitava varustusega kaasnevaid kulusid, et mõista varustuse soeta-
misel tekkivaid kohustusi kogu selle elutsükli jooksul (otsustusmudel). Prog-
nooside põhjal on võimalik langetada valikuotsus eri võimaluste vahel.

7. Teadusajakirjad

Teadustöö toetamiseks KVA-s hakati 2003. aastal välja andma teadusajakirja 
KVÜÕA toimetised (ingl ENDC Proceedings), mis alates 2015. aastast 
 kannab nime Sõjateadlane (ingl Estonian Journal of Military Studies). Sõja-
teadlane on praegu ainus Eestis ilmuv rahvusvahelise toimetuskolleegiumi ja 
levikuga eelretsenseeritav ETIS-e klassifikaatori 1.2 teadusajakiri, mis käsit-
leb sõjandusküsimusi. Ajakirja eesmärk on avaldada eesti- ja ingliskeelseid 
sõjateaduslikke kirjutisi ning allikmaterjale, mis toetavad Kaitseväe väevõime 
arendamist ennekõike nendes valdkondades, mille arendamise peavastutus 
lasub KVA õlul (operatsioonianalüüs ja taktika, ressursihaldus, eestvedamine, 
sh sõjaväepedagoogika ja -psühholoogia, militaarsotsioloogia, militaartehno-
loogia), aga ka riigikaitsestrateegia, julgeolekupoliitika ja sõjaajaloo vallas.

Ajakirjal Sõjateadlane on 2009. aastast allsari Cultural, Peace and Con-
flict Studies Series (CPCSS), milles avaldatakse temaatilisi artiklikogumikke 
sõjalis-poliitiliste ja kultuurikonfliktide ning julgeolekupoliitiliste suundu-
muste kohta.

Sõjateadlase kõikidele artiklitele on tasuta juurdepääs internetiaadressil 
https://www.kvak.ee/sojateadlane/.

https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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EMA Occasional Papers on alates 2014. aastast ilmuv eelretsen-
seeritav rahvusvahelise toimetuskolleegiumi ja levikuga sõjateaduslik aja-
kiri, milles avaldatakse eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke kirjutisi, sh 
 lühimono graafiaid (ETIS 2.1), magistri- ja doktoritöid (ETIS 2.3) või 
nende  põhjal koostatud mahukaid teadusartikleid (ETIS 1.2) ning uurimis-
projektide,  tellitud teadustööde või analüüside publitseeritud raporteid (ETIS 
2.5). Ajakirja kõikidele tekstidele on tasuta juurdepääs internetiaadressil   
https://www.kvak.ee/occasional-papers/.

Sõjateadusliku väljaandena on ajakiri suunatud eeskätt tegev- ja reserv-
väelastele, kes omandavad sõjaväelist haridust ja täiustavad erialast ette-
valmistust, samuti riigikaitsega tegelevatele isikutele ning sõjateaduslikest ja 
julgeolekupoliitilistest seisukohtadest huvitatud laiemale lugejaskonnale.

Autoritering on lai – alates akadeemia õppejõududest, teadustöötajatest 
ja kraadiõppuritest Kaitseväes erinevatel ametikohtadel teenivate tegev -
väelasteni, lisaks veel reservväelased, partnerid teistest Eesti ja välismaa 
tsiviil kõrgkoolidest ning sõjaväelistest õppe- ja teadusasutustest. Sõja  tead lases 
püütakse jätkata juba KVÜÕA toimetiste päevil juurdunud traditsiooni, et 
tavanumbri autoritest on vähemalt kolmandik Eesti tegevväelased ja umbes 
 neljandik välismaised eksperdid (välisautoreid on olnud seni 16  riigist). 
Umbes kolmandik autoritest on seotud teenistus- või töösuhte kaudu 
 KVA-ga, suurem osa neist pärineb teistest kõrgkoolidest ja -teadus asutustest. 
2019. aastal oli Sõjateadlasel 42 autorit, neist sõjaväelise auastmega 17 (40%) 
ja välismaiseid autoreid 10 (24%). Avaldamise hetkel KVA-ga seotud autoreid 
oli 10 (24%). Välisautorite päritoluriigid olid 2019. aastal Saksamaa, Šveits, 
Poola ja Ukraina.

2019. aastal üllitati publitseerimisplaani järgi kaks Sõjateadlase tava- ja kaks 
erinumbrit ning üks ajakirja EMA Occasional Papers number:
• Sõjateadlane nr 10 „Õppija arengu toetamine“ (kõrgkoolipedagoogika eri-

number, toimetajad Svetlana Ganina ja Andres Saumets, 5 artiklit, 120 lk);
• Sõjateadlane nr 11 (tavanumber, toimetaja Andres Saumets, 5 artiklit, 

295 lk);
• Sõjateadlane nr 12 (tavanumber, toimetaja Andres Saumets, 7 artiklit, 

199 lk);
• Sõjateadlane nr 13 „Russia, Syria and the West: From the Aftermath of 

the Arab Spring in the Middle East to Radicalisation and Immigration 
Issues in Europe“ (erinumber allsarjast CPCSS, Vol. 9, toimetajad Vladimir 
Sazonov, Illimar Ploom ja Andres Saumets, 9 artiklit, 230 lk);

https://www.kvak.ee/occasional-papers/
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• EMA Occasional Papers, Vol. 8, „Better Leaders Through Military 
Psychology – Methods, Challenges, and Success Stories“. Conference 
Programme. The 61st IMTA Conference, Tallinn, Estonia, 2019 (toime-
tajad Aarne Ermus ja Inga Karton, 117 lk).

2019. aastal on Sõjateadlases avaldatud 26 eelretsenseeritud artiklit, neist 
8  artiklit inglise keeles. Artiklite jagunemine teemade järgi: julgeoleku
poliitilistel teemadel on kirjutatud 11 artiklit, sõjaväepedagoogika teemal 
6, sõjaväelise juhtimise teemal 4, riigikaitsestrateegia teemal 3, tehnoloogia 
valdkonnas 1 ja sõjaajaloo teemal 1 artikkel.

     

Pildid 10–11. KVA teadusajakirjade 2019. aasta väljaandeid
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8. Kõrgetasemelised teaduspublikatsioonid 
(ETIS 1.1, 1.2, 2.3 ja 3.1)

2019. aastal on KVA egiidi all avaldatud 33 kõrgetasemelist teaduspublikat-
siooni (ETIS-e klassifikaator 1.1 – 9; 1.2 – 17; 3.1 – 5), sealhulgas kaks 
doktori tööd (ETIS-e klassifikaator 2.3).

Alljärgnevalt on esitatud valik KVA teadus- ja arendustegevuses olulisi 
teaduspublikatsioone, sh teadusprojektide või doktoriõppega seotud tekste. 
Kaldkirjas on märgitud KVA-ga seotud autorite nimed.

1.1
Makarychev, Andrey; Sazonov, Vladimir 2019. Populisms, popular geopoli-

tics and the politics of belonging in Estonia. – European Politics and Soci-
ety, Vol. 20 (4), pp. 450−469.

Männiste, Tõnis; Pedaste, Margus; Schimanski, Roland 2019. Review of 
instruments measuring decision making performance in military tacti-
cal level battle situation context. – Military Psychology, Vol. 31 (5), pp. 
397−411.

Männiste, Tõnis; Pedaste, Margus; Schimanski, Roland 2019. Situational 
judgment test for measuring military tactical decision-making skills. – 
Military Psychology, Vol. 31 (6), pp. 462−473.

Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir 2019. The Impact of Russian Anti- 
Western Conspiracy Theories on the Status-Related Conflict in Ukraine – 
the Case of Flight MH17. – Baltic Journal of European Studies, Vol. 9 (3), 
pp. 96−115.

Veebel, Viljar; Ploom, Illimar 2019. The Deterrence Credibility of NATO and 
the Readiness of the Baltic States to Employ the Deterrence Instruments. – 
Lithuanian Annual Strategic Review, Vol. 16 (1), pp. 171−200.

Vennik, Kersti; Krebstein, Kadri; Kukk, Peeter; Reintam, Endla; Keller, 
Thomas 2019. Measurements and simulations of rut depth due to single 
and multiple passes of a military vehicle on different soil types. – Soil and 
Tillage Research, Vol. 186, pp. 120−127.

Ventsel, Andreas; Hansson, Sten; Madisson, Mari-Liis; Sazonov, Vladimir 
2019. Discourse of fear in strategic narratives: The case of Russia’s Zapad 
war games. – Media, War & Conflict. https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/1750635219856552.

https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/cfc93272-be73-461f-868f-b619f9d40d72
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/cfc93272-be73-461f-868f-b619f9d40d72
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/6c4e7212-2910-4f92-a9e5-7a1c089b8554
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/6c4e7212-2910-4f92-a9e5-7a1c089b8554
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/6c4e7212-2910-4f92-a9e5-7a1c089b8554
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/fa49c7a3-ed7c-454c-8349-4b9b7f0e7bd4
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/fa49c7a3-ed7c-454c-8349-4b9b7f0e7bd4
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/e3c8156b-61ff-48e2-a245-a7ecf84ecbda
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/e3c8156b-61ff-48e2-a245-a7ecf84ecbda
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9. Teaduskonverentsid

IV õppemetoodiline konverents 
31.01.2019, Tartu

KVA korraldatud konverents pakkus ülevaadet mitmesugustest õppe-
meetoditest ja tegevustest, mis annavad võimaluse arendada teaduspõhiselt 
ülekantavaid pädevusi ning toetavad õppija arengut.

Pilt 12. Kaitseväe Akadeemia koolipere on kogunenud üksmeelselt aulasse, et saada osa 
neljandast õppemetoodilisest konverentsist

Konverentsi teema oli „See aitab elus läbi lüüa! ehk ülekantavate pädevuste 
mõtestatud arendamine“. Varasematel aastatel on konverentside põhiteemad 
keskendunud tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamisele kõrgkoolis, ennast-
juhtivale õppijale ning õppija arengu toetamisele. 

Konverentsi programmis oli kaks peaettekannet, lühiettekanded paralleel-
sessioonides, seitse töötuba ja arvukalt stendiettekandeid. Konverentsil osales 
ligi 200 KVA ja teiste Eesti kõrgkoolide ning Kaitseväe üksuste esindajat.

Konverentsiteeside kogumiku leiab täistekstina internetiaadressilt  
https://www.kvak.ee/wp-content/uploads/2019/02/2019_teeside-kogumik.pdf.

https://www.kvak.ee/wp-content/uploads/2019/02/2019_teeside-kogumik.pdf
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Rahvusvaheline sõjaajaloo konverents 
28.–29.05.2019, Tartu

Konverentsi eesmärk oli käsitleda 20. sajandi alguse vabadussõdasid eri 
 riikides, et ajalookogemuste jagamise abil paremini mõista vabadus sõdade 
tulemusel sündinud rahvusriike. Konverentsi korraldasid Eesti Sõja-
muuseum – kindral Laidoneri muuseum ja KVA. Esinejaid oli Eestist, Lätist, 
Leedust, Venemaalt, Taanist, Armeeniast, Saksamaalt, Poolast, Rootsist ja 
 Kõrgõzstanist. Konverents oli inglise ja eesti keeles sünkroontõlkega.

Pilt 13. Sõjaajaloohuvilistel avanes seekordsel konverentsil võimalus võrrelda eri maade 
iseseisvussõdade kogemusi

Konverentsil räägiti eri riikide vabadussõdadest, liitlastest ja sõjavangide 
repatrieerimisest, ideoloogia, reaalpoliitika ja välispoliitika mõjudest, aga ka 
Poola soomusväe esimestest operatsioonidest, kodu- ja iseseisvussõdadest 
Taga-Kaukaasias ja Kesk-Aasias ning muudel teemadel.

KVA-s toimuvale konverentsile eelnes 28. mail seminar-vestlusring Tartu 
raudteejaamas, kus arutleti Vabadussõja koha üle Eesti ajaloos ning selle täht-
suse ja tähenduse üle tänapäeval.

Konverentsil anti välja Hendrik Sepa preemiad 2018. aastal ilmunud pari-
mate Eesti sõjaajaloo publikatsioonide eest.
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Rahvusvahelise keelekoordineerimise büroo (BILC) 52. aastakonverents  
26.–31.05.2019, Tartu

Juba enam kui pool sajandit on BILC korraldanud rahvusvahelist aasta-
konverentsi, mille eesmärk on tõhustada NATO ja selle partnerite koos-
tegutsemisvõimet keeleoskuse parandamise kaudu. BILC on NATO nõuandev 
organ keeleõppe ja keeleoskuse mõõtmisel ja hindamisel.

Pilt 14. Võõrkeeleõppe edendajad Kaitseväe Akadeemia korraldatud rahvusvahelisel 
keelekonverentsil 

Konverentsi teema oli „From the Classroom to the Boots-on-the-Ground: 
The Stakeholders’ Perspective”. Konverentsi praktiline töö toimus kuues töö-
rühmas. Tähelepanu keskmes oli keeleoskuse vajaduse hindamine eri osaliste 
vaatenurgast, aga ka selle aluseks oleva keeleõppe arendamine ja keeleoskuse 
hindamise standardiseerimine. Konverentsil osales keelepoliitika ning õpeta-
mise ja keeleoskuse hindamise eest vastutavaid esindajaid 35 riigist. Seekordse 
aastakonverentsi korraldas KVA õppeosakonna võõrkeelte õppetool.
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KVA taktika õppetooli teadusseminar 
26.09.2019, Tartu

KVA taktika õppetool korraldab kord aastas septembrikuus kadettidele ja 
kuulajatele taktikaalast õppetööd toetava teadusseminari, kus esinevad  taktika 
õppetooli õppejõud ja Kaitseväe üksuste ülemad. 2019. aasta teadusseminari 
teema oli „Lahingufunktsioon Manööver“. Kaitseväe üksusi esindasid ette-
kannetega Scoutspataljoni ülem ja esimese jalaväebrigaadi ülem. Teadus-
seminar lõppes traditsiooniliselt vestlusringiga.

Rahvusvahelise sõjalise testimise assotsiatsiooni (IMTA)  
61. aastakonverents 

07.–11.10.2019, Tallinn

KVA korraldas 2019. aastal IMTA (International Military Testing Associa-
tion) 61. aastakonverentsi, et arendada koostööd KVA ning teiste riikide sõja-
väeliste õppeasutuste ja uurimiskeskustega juhtimise ja sõjaväepsühholoogia 
valdkonnas.

Konverentsi esimese päeva kolmel sümpoosionil kõneldi pädevuse säilita-
mise uuringutest rahvusvahelises perspektiivis, Kaitseväe personalivaliku ja 
-hindamise psühhomeetrilistest testidest ja ASVAB-i (vaimsete võimete laien-
datud test; ingl Armed Services Vocational Aptitude Battery) testimisprog-
rammi ajakohastamise tulemustest. Teisel päeval olid konverentsi teemad 
juhtimine ja organisatsioonikäitumine, hindamine ja mõõtmine, inimtegur 
ja heaolu ning valik ja hindamine. Konverentsi viimasel päeval kõneldi süm-
poosionidel sõjaväelisest haridusest, õppiva organisatsiooni arendamisest ja 
juhtide arendamisest sõjaväelistes kõrgkoolides.

IMTA on rahvusvaheline sõjaväelise personaliarenduse ja -uuringutega 
tegelev teadusasutus ning koole ühendav organisatsioon. Selle eesmärk on 
edendada valdkondadevahelist suhtlust ning jagada kogemusi sõjaväe-
psühholoogia, juhtimise, personalitestimise ja -arendamise valdkonnas.

Ingliskeelne konverentsiteeside kogumik on ilmunud ajakirja EMA 
Occasional Papers 9. numbris ja sellele pääseb ligi internetiaadressil  
https://www.kvak.ee/files/2020/01/Occasional_Papers_9_2020.pdf.

https://www.kvak.ee/files/2020/01/Occasional_Papers_9_2020.pdf
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Rahvusvaheline konverents Venemaa-Ukraina konflikti teemal 
15.11.2019, Tartu

KVA strateegia ja innovatsiooni õppetool korraldas Venemaa-Ukraina konf-
likti teemal rahvusvahelise konverentsi, kus käsitleti konflikti ajaloolist ja 
julge olekupoliitilist tausta ning analüüsiti Ukraina ja Venemaa arusaamu 
konfliktist. Lisaks võeti konverentsil arutelu alla NATO vaade konfliktile ning 
järeldused tegevuse ümberkujundamiseks, aga ka mõju ja õppetunnid Eesti ja 
kogu Euroopa julgeolekule.

Konverentsil esinesid teiste hulgas Eesti diplomaatia ja julgeolekupoliitika 
parimad asjatundjad, kaitseminister Jüri Luik, Eesti NATO suursaadik  Kyllike 
Sillaste-Elling ja endine Eesti suursaadik Ukrainas Gert Antsu. Külalisena 
esines dr Vitaliy Shevchuk Ukraina Cherniakhovskyi rahvusliku riigikaitse 
ülikooli strateegiaosakonnast.

Sõjatehnoloogia konverents „Lahinguväljasüsteemid 21. sajandil“ 
27.11.2019, Tartu

Konverentsi korraldas KVA strateegia ja innovatsiooni õppetool. NATO STO 
paneeliesindajad tutvustasid viimaseid sündmusi ja eeldatavaid tuleviku-
suundi oma valdkonnas. KVA magistrandid (15. keskastmekursus) tegid ette-
kandeid sellest, kuidas on kasutatud 21. sajandi relvakonfliktides erinevaid 
tehnilisi lahinguväljasüsteeme, milliseid probleeme on ette tulnud ja mida on 
oodata. Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindaja andis ülevaate tulevikuplaanidest 
ja sellest, milliseid lahendusi meil arendatakse. Ettekannetes käsitleti laiemale 
avalikkusele mitte mõeldud informatsiooni, seetõttu said konverentsist osa 
üksnes Kaitseväe töötajad ja koostööpartnerid.

13. rahvusvaheline sõja- ja katastroofimeditsiini konverents 
05.–06.12.2019, Tartu

Laiapindne riigikaitse on saanud meditsiinikonverentsidest impulsse ja oskus-
teavet meditsiinitoetuse tagamise süsteemi loomisel ning valdkonna spetsia-
listide teadmiste ja pädevuse kasvatamisel. Konverentsi korraldas KVA sõja- 
ja katastroofimeditsiinikeskus ning põhitähelepanu koondus sõjameditsiini 
väljaõppele, matketegevusele, traumahaige käsitlusele, juhtimisele ja mees-
konna treeningule, aga ka sõja- ja katastroofimeditsiini praktiliste kogemuste 
rahvusvahelisele jagamisele. Konverentsi korraldas KVA koostöös Kaitseväe 
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meditsiiniteenistusega. Ingliskeelsel konverentsil oli ligi 400 osalejat, nende 
seas nii kaitseväe- kui ka tsiviilmeedikuid, Tartu Ülikooli arstitudengeid, Tartu 
ja Tallinna tervishoiukõrgkoolide tudengeid, politsei- ja piirivalveameti ning 
päästeameti töötajaid, ministeeriumide ja tsiviilhaiglate esindajaid ning teisi 
valdkonnast huvitatuid Eestist ja mujalt maailmast. Ettekandeid tegid oma 
ala spetsialistid Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriigist,  Austriast, 
 Hollandist, Saksamaalt, Leedust, Lõuna-Aafrika Vabariigist ja Eestist.

Pildid 16–17. Seekordne sõja- ja katastroofimeditsiini konverents andis rahvus-
vahelisele osalejaskonnale mõtlemisainet nii ettekanderuumis kui ka praktilist tegevust 
pakkuvates töötubades
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Peale ettekannete kuulamise said huvilised osa võtta matketegevuse ja 
trauma haige käsitlemise töötoast. Konverentsi ajal avatud näitusel sai tutvuda 
ka erakorralises meditsiinis, sõja- ja katastroofimeditsiinis ning väljaõppes 
kasutatavate vahendite ja erialakirjandusega. 
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KVA – Kaitseväe Akadeemia 
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and Technology Organization) 
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TAT – teadus- ja arendustegevus
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UGV – mehitamata maismaasõiduk (ingl unmanned ground vehicle)
UxV – mehitamata süsteemid
ÕT – õhutõrje
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