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SAATEKS
Head lugejad!

Teie käes on esseekogumik, mis on koostatud Kaitseväe Akadeemia kuuendaks juhtimise ja 
pedagoogika konverentsiks „Iga juht on õpetaja, iga õpetaja on juht”.

Kogumiku esseed on kirjutanud teise õppeaasta kadetid õppeaine „Teadustöö alused ja väl-
jendusõpetus“ raames ning on aluseks konverentsi paralleelsessioonides peetavatele ette-
kannetele.

Konverentsi märksõnad on: juhi omadused, e-juhtimine, juht, juhtimine, juhtimispädevuste 
arendamine, eestvedamine, hoiakute kujundamine, paindlikkus, hoiakud, väärtused, eetika, 
asjatundlikkus, teaduspõhisus, vastutus, pädevused, e-õpe, õpetaja, õppimine, õpetamine, 
elukestev õpe, õppimise ja õpetamise pädevuste arendamine. Neid teemasid käsitletakse ka 
esseedes, mis peegeldavad autorite kogemusi ja seisukohti.

Esseed on jagatud nelja teemarühma: esmalt juhi rollist, omadustest ja oskustest, seejärel õpe-
taja töövahenditest. Nendele järgnevad arutlused väärtuste osatähtsusest juhtimises ja õpeta-
mises ning mõtisklused õpetaja vs. juhi rollist üldisemalt.

Toimetajatena loodame, et siinne esseekogumik pakub lugejatele äratundmisrõõmu, kriitilise 
analüüsi võimalusi ja uusi avastusi. Tekstid, mis said siia kaante vahele, võivad olla järgmiste 
aastate õppuritele suureks abiks nii juhi ja õpetaja rollide mõtestamisel kui ka teaduslike 
esseede kirjutamisel.

Head lugemiselamust soovides

Svetlana Ganina ja Anni Jürine
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JUHI ROLL, OMADUSED JA OSKUSED

Hea juhi omadused kaitseväelises organisatsioonis
Mehis Uibopuu, KVA 23. MaVPK

Tänapäeval on juhi roll organisatsiooni edukaks toimimiseks väga oluline. Eriti suur on juhi 
osatähtsus sõjaväelises organisatsioonis, kuna armeejuhtide töö mõjutab kogu elanikkonna 
turvalisust. Kaitseväe üks ülesanne on inimestele kaitset pakkuda, seega tuleb juhtidel tur-
valisuse saavutamise nimel väga pingsalt töötada. Siinkohal mängivad põhirolli teatud isiku
omadused, mis aitavad sõjaväelise organisatsiooni juhil saavutada parima tulemuse. Selles ar-
tiklis püüan välja selgitada, millised omadused peavad juhil olema, et saavutada võimalikult 
häid töötulemusi ja täita seatud eesmärke.

Juhid peavad oma käitumisega alluvatele eeskujuks olema ja neid innustama. Iga organisat-
siooni alustala on motiveeritud ja tulemusele orienteeritud töötajad. Mõlemad tegurid on pa-
rima tulemuse saavutamiseks esmatähtsad. Kahjuks ei ole leiutatud võimsat imerohtu, mille 
abil neid mõjureid pidevalt töös hoida. Seega on juhi kohustus neid tegureid jälgida ja vaja-
duse korral näha vaeva nende tõhustamisega. Sellist teguviisi saab seostada karismaatilisu-
sega. Karismaatiline juht oskab ja suudab oma alluvaid motiveerida või positiivselt mõjutada. 
Stănciulescu ja Beldiman (2019) järeldavad oma uuringu põhjal, et parimad juhid on selge 
visiooni ja põhjalike teadmistega karismaatilised isiksused, kes oskavad oma teadmisi kasu-
tada, näidates üles usaldusväärsust ja asjatundlikkust. Ka Özlen ja Zukic (2013) väidavad oma 
uurimusele toetudes, et karismaatilisusel on sõjaväelasliku juhtimise juures keskne roll.

Karismaatilisuse kõrvale tõusevad juhi ausus ning pühendumus organisatsiooni eesmärki-
dele (Özlen & Zukic, 2013). Pühendumus organisatsiooni eesmärkidele langeb ühte Kaitseväe 
ühe põhiväärtuse ustavusega. Kaitseväe eetikakoodeksis on öeldud: „Ustavus on lojaalsus 
oma riigile, Kaitseväele ja oma kaaslastele“ (Kaitseväe juhataja käskkiri nr 85, 2018, p 2). Mina 
mõistan seda nii, et inimesed soovivad seda tööd teha ning oma riiki kaitsta. Kaitsevägi kui 
organisatsioon on ühiskonnale väga vajalik ning selle eesmärkide täitmisele pühendudes saa-
me anda endast sada protsenti, et riigikaitse toimiks nii rahu- kui ka sõjaajal.

Organisatsiooni eesmärkidele pühendumise kõrval tuleb juhil pöörata tähelepanu suhete-
le ning panna organisatsioon tegutsema ühtse meeskonnana. Siinkohal saab tuua paralleeli 
Kaitseväe põhiväärtuse koostöövalmidusega: „Koostöövalmidus on positiivne hoiak ja val-
misolek koos tegutsemiseks ühise eesmärgi nimel“ (Kaitseväe juhataja käskkiri nr 85, 2018, p 5). 
Iga juht on erisugune, kuid hea juhi tugev külg on suhtlusoskus, mille abil on võimalik muuta 
alluvate koostöö võimalikult sujuvaks ja tulemuslikuks. Hussain ja Hassan (2015) uurisid oma 
artiklis kaitseväelasliku juhtimise eripära ning tegid kindlaks, et edukad sõjaväejuhid saavu-
tasid oma edu ning eesmärgid tänu aja jooksul kujunenud suhtevõrgustikule. Järelikult ei saa 
heade suhete tähtsust alahinnata ning juhi panus nende toimimisse annab tõuke tegutsemaks 
ühtse meeskonnana.
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Kokkuvõttes võib öelda, et hea juht peab oskama oma alluvaid õpetada nii, et neil oleks taht-
mine saadud ülesandeid täita ning eesmärke saavutada. Samuti peab hea juht ise organisat-
siooni eesmärke väärtustama ning tegutsema nendest lähtudes. Kui juht ise neid ei väärtusta, 
siis on üsna raske oma alluvatelt pühendumust oodata. Samuti ei tohi ära unustada omavahe-
lisi suhteid. Head suhted aitavad jõuda koostöövalmiduseni ning seeläbi saavutatakse ühised 
eesmärgid. Mõistagi ei ole loetelu ammendav, eeltoodule lisandub veel väga palju juhile va-
jalikke omadusi, kuid minu nägemuses on essees esile tõstetud omadused kõige tähtsamad. 
Nõustun tippjuhi Siiri Lahe öelduga: „Juhiks kasvatakse, mitte ei sünnita“ (Laks, 2016). Kait-
seväelises organisatsioonis on vaja häid juhte, kuid heaks juhiks saamiseks tuleb vaeva näha 
ning ennast pidevalt arendada.

Kasutatud kirjandus
Hussain, M., & Hassan, H. (2015). Military leadership and implications for business leader in 

the light of alternative theories. Pakistan Journal of Science, 67(1), 94–101.
Kaitseväe juhataja käskkiri nr 85 (27. aprill 2018).
Laks, L. (2016, 22. oktoober). Siiri Lahe: juhiks kasvatakse, mitte ei sünnita. Virumaa Teataja. Kü-

lastatud aadressil https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaateataja20161022.2.7.1.
Stănciulescu, R., & Beldiman, E. (2019). The issue of leadership styles in the military organiza-

tion. Revista Academiei Forţelor Terestre 1(93), 54−60.
Özlen, M. K., & Zukic, A. (2013). A descriptive study on the military leadership. International 

Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(7), 707–719.

Juhtimisoskuste tähtsustamine militaarharidussüsteemides –  
Eesti vs. Norra ja USA

Arnold Sumberg, KVA 23. MaVPK

Tuhandete aastate jooksul arvati, et väejuhiks sünnitakse, kuid lähiajaloos on see arusaam 
muutunud ning militaarväljaõppe saab omandada haridusasutuses. Just seetõttu on kõrge-
mate sõjaväelaste õpetamiseks sõjakoolide ja -akadeemiate juurde asutatud ohvitserikoolid. 
Kõigi militaarjuhtide karjäär põhineb haridusel, millesse on lõimitud riigi militaarsüsteemi-
le olulised oskused ja omadused. Milliseid ohvitseri juhtimisoskusi väärtustatakse Kaitseväe 
Akadeemias ning kas need erinevad teiste riikide militaarharidussüsteemi omadest?

Eesti haridussüsteemi puhul on raskem määratleda, milliseid ohvitseride oskusi ja omadusi 
väärtustatakse, kuna puuduvad kindlad teooriad või doktriinid (Meerits & Kivipõld, 2020). 
Veidi aimu annavad Kaitseväe Akadeemia kolm põhiväärtust: loovus, haritus ja tõhusus. Loo-
vust arendades soovitakse tulevastes juhtides kujundada probleemide ennetamise ja lahenda-
mise oskust. Haritusega väärtustatakse asjatundlikkust ja head akadeemilist suhtlusoskust. 
Neid oskusi on vaja, kuna armee alustalaks on põhjalike eksperditeadmistega sotsiaalsed gru-
pid (Stănciulescu & Beldiman, 2019). Tõhusus viitab ohvitseri võimele saavutada olemasole-
vate vahenditega parim tulemus. Sel puhul on rõhuasetus koostööl ja ohvitseri oskusel oma 
ametikoha võimu mõjuvalt rakendada. Meerits ja Kivipõld (2020) leidsid oma uurimistöös, et 
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praegu on Kaitseväes hulganisti eeskujulikke ning koostööle orienteeritud ohvitsere. Vajaka 
jääb aga juhtidest, kes on suutnud luua oma alluvaga usaldusväärse suhte. Sellest võib järelda-
da, et isegi kui Kaitseväe Akadeemia väärtustab ametlikult kõiki kolme põhiväärtust, jäävad 
positiivselt esindatuks siiski ainult loovus ja tõhusus ning harituse alal peame veel arenema.

Eesti süsteemi võrdlemiseks välisriikidega sai valitud kaks NATO riiki eri mandritelt – Norra 
ja Ameerika Ühendriigid. Valiku tingis asjaolu, et riikidevaheline kaugus ei mõjutaks teine-
teise haridussüsteeme. Boe (2015) järgi õpivad Norra militaarakadeemia kadetid nagu Eestiski 
kolm aastat ja neil on olemas doktriin, millest juhinduda. Koolis keskendutakse kolmele as-
pektile. Esimene neist on isiklike oskuste kujundamine, mille käigus kadett õpib tundma oma 
tugevaid ja nõrku külgi ning arendab välja eneseteadvuse, mille alusel oskab valida konkreet-
ses olukorras sobiva juhtimisstiili. Teiseks keskendutakse militaaroskustele, et õppur oskaks 
tulevikus rakendada eri taktikaid olenevalt olukorrast. Kolmas valdkond on sotsiaalsete os-
kuste arendamine, millega juht rakendab suhtlusoskust, et luua või parandada suhteid allu-
vate vahel ning saavutada professionaalne usaldusväärne õhkkond. Ameerika Ühendriikide 
armee juhtimise arendamise põhimõtted on välja toodud doktriiniga seotud dokumendis FM 
6–22 (2015). Hariduse omandamisel keskendutakse pädevustele ja omadustele. Pädevuste all 
mõeldakse oskust olla eestvedaja, arendada ennast ja teisi ning sihikindlust eesmärkide saa-
vutamisel (ülesanded, efektiivsus ja tõhusus). Omaduste all rõhutatakse iseloomu kujunda-
mist, kohalolekuga mõjutamist ehk eeskuju ning vaimset võimekust (FM 6–22, 2015).

Kolme riigi militaarharidussüsteeme võrreldes võib öelda, et tegelikult on nende alustalad 
väga sarnased. Juhi arengu lõppeesmärgid on ühetaolised. Igas riigis rõhutatakse asjatundlik-
kuse, sotsiaalsete oskuste ning isikliku arengu ja eeskujude tähtsust. Erinevustena saab esile 
tõsta, et kõik uuritavad riigid käsitlevad oma põhimõtteid tausta ja integreerituse kohaselt. 
Näiteks Kaitseväe Akadeemia toob esiplaanile loovuse, mis hõlmab nii asjatundlikkust kui ka 
uuendusmeelsust, samas kui Ameerika Ühendriigid peavad loovust vaimse võimekuse osaks. 
Sellest võiks järeldada, et Eesti kaitsevägi ootab juhilt probleemidega tegelemisel uuendusli-
kumaid lahendusi. Ameerika Ühendriikide armee oma suuremate võimalustega võib sellele 
aspektile vähem keskenduda, kuna vahendeid on rohkem. Samamoodi toob Norra haridus-
süsteem välja tähtsate punktidena eneseteadvuse ja militaaroskuste valdamise, mis aga Eesti 
mõistes liigitub harituse alla. Sellest võib arvata, et Norra kaitseväe jaoks on esmatähtis, et juht 
suudaks erinevates militaarsituatsioonides oma juhtimisstiili paindlikult rakendada.

Eri riikide sõjalised õppeasutused keskenduvad juhtide õpetamisele ja arendamisele. Eesti, 
Ameerika Ühendriikide ja Norra militaarharidussüsteemis toetub juhi arengu kontseptsioon 
ühistele väärtustele. Juht peab olema heade sotsiaalsete oskustega ja arenemisvõimeline pro-
fessionaal. Kaitseväe Akadeemia toetub juhtide koolitamisel loovusele, haritusele ja tõhususe-
le. Erinevused Eesti ja teiste riikide vahel tulenevad sellest, milliseid juhtimisoskusi on konk-
reetses riigis rohkem esile tõstetud.
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Kasutatud kirjandus
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Toksilise juhi loomus, selle mõju ja ravi
Aleksandr Abragimov, KVA 23. MaVPK

Tänapäeval valib juht ise talle ettenähtud organisatsiooni või üksuse juhtimise stiili. Ta võib 
olla eeskujulik, oma käitumise, tegude ja sõnadega töötajad motiveeriv juht. Või siis on temast 
kas tööst või isiklikust elust tingitud mõjurite tõttu kujunenud kibestunud juht. Tema suhtu-
mine ja iseloom on destruktiivsed ning kahjustavad organisatsiooni pikemas perspektiivis. 
Selles essees tuuakse näiteid, kuidas toksiline juht kahjustab asutuse tööd, ja arutletakse, kas 
leidub lahendusi, et olukorda parandada.

Lipman-Blumeni (2005) järgi on toksiline juht indiviid, kes käitub destruktiivselt kogu aeg ja 
teda iseloomustab düsfunktsionaalsus. Et juhti saab liigitada toksiliseks, peavad tema käitu-
mine ja iseloomuomadused tekitama alluvatele ja organisatsioonile tõsist ja pikaajalist kahju 
(viidatud Sillaste, 2015 järgi).

Lindsay, Watola ja Lovelace (2016) toovad oma artikli põhjal esile, et toksilised juhid võivad 
lühiajaliste eesmärkide saavutamisel näida väga kompetentsed ja tõhusad, kuid pikas plaanis 
mõjutab nende käitumine üksuse moraali ja töökeskkonda pigem negatiivselt isegi kaua aega 
pärast seda, kui nad seda üksust enam ei juhi. Toksilised juhid võib ära tunda selliste tunnuste 
järgi: „nad õõnestavad töötajate väärikust, eneseusku ja mõju, jätavad organisatsiooni halve-
masse olukorda, kui see oli nende ametisse astudes, ähvardavad või karistavad neid, kes nen-
dega ei nõustu, valetavad, otsivad pidevalt kiitust, neil on arusaam, et neil on rohkem õigusi 
kui teistel, ei oma empaatiavõimet ning on ülitundlikud kriitikale“ (Tööheaolu, 2016).

On mitu põhjust, miks inimesest kujuneb toksiline juht. Esiteks, Stephen A. Truhon (2016) 
väidab oma uurimuses ASA-mudeli (ingl attraction-selection-attrition ehk atraktsioon, valik, 
ammendumine) põhjal, et militaarne keskkond tõmbab ligi just toksilise juhi kalduvuste ja 
omadustega inimesi. Juba kord sõjaväkke värvatuna on nende lahkumise tõenäosus väike 
ning nad hakkavad tasapisi karjääriredelil tõusma. Teiseks võib põhjus olla selles, et osa juhte 
ei ole ise veel aru saanud, et on toksilised, kuid on sunnitud olukordadesse, mis soodustavad 
selliste omaduste väljakujunemist.
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Vaatamata eeltoodud negatiivsetele aspektidele andestatakse sageli toksilistele juhtidele nen-
de käitumine, sest edu mõõdetakse ainult rahanumbrites, või seetõttu, et nad loovad organi-
satsioonile teatava karismaatilise maine. Näitena võib tuua Ameerika Ühendriikide presiden-
di Donald Trumpi.

Kusy ja kolleegid (2008) on väitnud, et oma destruktiivse käitumisega võivad toksilised juhid 
pärssida alluvate töö tõhusust ning organisatsiooni jätkusuutlikkust (viidatud Ene, Baboș, & 
Bucurenciu, 2020 järgi). Toksiline juht tegutseb tavaliselt pigem isikliku edu nimel, mõtlemata 
seejuures pikaajalistele tagajärgedele, mida tema tegevus võib tuua kaasa organisatsioonile 
või valdkonnale tervikuna ja tema alluvuses töötavatele inimestele (Steele, 2011, viidatud Sil-
laste, 2015 järgi). Pikka aega sellise juhi alluvuses töötamine tähendab inimesele pidevat stres-
si, ebakindlust, turvatunde puudumist ning väärtusetusetunnet, lootusetust ja rahulolema-
tust. Mõistagi on selliste emotsioonide valdavaks saades tulemuseks üksuse meeskonnavaimu 
ja motivatsiooni langus. Tarlap (2012) tõdeb ajateenijate hulgas tehtud uuringule toetudes, et 
destruktiivsed juhtimisstiilid, mida saadavad sage karistamine, alluvate peale karjumine, 
alandamine, ülbitsemine jmt, mõjutavad negatiivselt alluvate moraali ja psühholoogilist hea-
olu ning takistavad üksuses sidususe ja pühendumuse tekkimist (viidatud Sillaste, 2015 järgi).

Toksilise juhtimisstiili kogemine viib äärmuslikel juhtudel selleni, et inimesed lahkuvad orga-
nisatsioonist või hakkavad uskuma, et selline peabki õige juhtimine olema. Nad võivad oma 
edasises karjääris hakata sarnast juhtimisstiili kultiveerima, millel sõjaväe kontekstis võivad 
olla isegi fataalsed tagajärjed (Sillaste, 2015). 2010. aastal tellis Ameerika Ühendriikide sõja-
vägi uuringu, et välja selgitada, kas toksilise juhtimisstiili praktiseerimine võis Iraagis sõjalis-
tel operatsioonidel osalenud sõdureid viia enesetapuni. Uuringut juhtinud dr Matsuda tõdeb, 
et ülemad ei põhjustanud otseselt sõdurite enesetappu, kuid „toksiline juhtimiskliima võib 
olla suitsiidikäitumise vallandajaks” (Zwerdling, 2014, viidatud Sillaste, 2015 järgi).

Eelnevas sai toodud hulk näiteid, kui palju kahju võib teha toksiline juht. Liu ja Shi (2018) 
uurimuse põhjal selgus aga, et hea juht mõjutab oma käitumisega alluvate motivatsiooni ja 
töötulemust organisatsioonis märkimisväärselt. Hea juht on oma töötajatele eeskujuks, kelle-
sarnaseks nad soovivad saada ning kes suudab oma alluvates teotahet äratada.

Marge Sillaste (2015) on öelnud: „Vaadates ajalukku võib küsida, kas toksilise juhtimisega on 
lugu samuti nagu jõehobuga elutoas – teatakse, et ta on olemas, ta häirib kõiki, aga keegi ei 
võta tema takistamiseks midagi ette, sest ta on liiga suur, hirmuäratav, (elu)ohtlik ja ettearva-
matu.“

Kellerman (2004) on veendunud, et halvad juhid ei saa kunagi headeks juhtideks, ilma et nad 
hindaksid halva juhtimise tõttu tekkivat kulu suuremaks kui hea juhtimise tulemusel tekki-
nud tulu, ja heast juhtimisest tulenevat kasu suuremaks kui halvast juhtimisest tekkivat kasu. 
Alluvad saavad kaasa aidata juhi adekvaatsele eneseanalüüsile ja hinnata tema käitumist, an-
des adekvaatset tagasisidet (viidatud Sillaste, 2015 järgi).

Tänapäeval on välja pakutud mitut võtet, kuidas toksiliste juhtidega hakkama saada. Järg-
nevas on esitatud Hanna Jõgi (2020) soovitused, mida saab rakendada tsiviilmaailmas kait-
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seks toksilise juhi eest: hoia ennast sellisest inimesest võimalikult kaugele, ära näita talle oma 
emotsioone, ära lase endaga manipuleerida, lase tal end avalikult välja elada, õpi ennast keh-
testama ja kindlasti usalda oma sisetunnet.

Sõjalisse konteksti üle kantuna oleksid abinõud järgmised: ära tee midagi, enneta probleemi 
ehk sõelu välja potentsiaalsed toksilised juhid, kontrolli ja hinda juhte pidevalt, kasuta enese- 
abivõtteid (neid on nii juhtidele kui ka alluvatele).

Kõige tähtsamana tuleb meelde jätta see, et alluv peab õppima ennast kehtestama. Kui tekib 
tõeline probleem, tuleb kohe reageerida. Oodates ei muutu miski ning tegevusetus on osa 
probleemist.

Selles essees kirjeldati kõige jubedamat juhitüüpi, kellega võib kokku sattuda nii armees kui 
ka tsiviilmaailmas. Tõsi, selline juht on väga tõhus lühiajaliste eesmärkide saavutamisel, aga 
pikas plaanis kahjustab organisatsiooni ja alluvaid. Pikka aega sellise juhi alluvuses töötades 
kogevad töötajad pidevat stressi ja rahulolematust, mis võib lõppeda töölt lahkumise või isegi 
äärmusliku teoga ehk enesetapuga. Toksiliste omaduste väljajuurimine ei ole lühiajaline prot-
sess, kus piisab ühekordsest probleemile osutamisest ning usust, et järgmine kord seda enam 
ei juhtu ja asi on korras. Vastupidi – see on ikka väga pikk teekond ja alati peab kulutama palju 
ressurssi, et välja selgitada, milline juht on toksiline ja milline mitte.
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Juhtimisoskuse areng ekstreemsetes oludes
Martin Tõnne, KVA 10. ÕVPK

Juhiamet militaarmaailmas on äärmiselt vastutusrikas, nõudes mitmesuguste väga raskete 
ülesannetega hakkamasaamist. Juhi ülesannetega toimetulek on eriti kriitiline ekstreemsetes 
oludes, kus tuleb vastutada nii enda kui ka oma alluvate elu eest. Sellise äärmusolukorrana 
käsitatakse ka lahingutegevust sõjalisel missioonil. Sarnast olukorda kunstlikult tekitada on 
ülimalt keeruline, peaaegu võimatu, ja ilma päris kogemuseta on sellest raske aru saada. Selge 
on see, et nii suures organisatsioonis nagu Eesti kaitsevägi ei ole kõigil võimalik sellist koge-
must saada ja igal ametikohal ei pruugi see otseselt vajalikki olla. Essees püütakse selgusele 
jõuda, kas sõjaväelise juhi arenguks on ilmtingimata vaja sõjaoperatsioonis osaleda või on 
seda võimalik asendada millegi sarnasega, mis täidab sama eesmärki.

Larssoni ja tema kolleegide tehtud uuringu põhjal võib öelda, et ohvitseri juhioskuste aren-
guks ei piisa sõjakooli lõpetamisest ja pärast kooli tavapäraste tööülesannete täitmisest. Ohvit-
seri ametiidentiteet ei kujune lõplikult välja enne, kui ta on täitnud oma ülesandeid lahingu-
operatsioonis (Larsson et al., 2006). Sõjaväelise juhi arengu seisukohalt võib eelneva põhjal 
järeldada, et reaalne lahingukogemus on ilmtingimata vajalik, aga seda saab käsitada pigem 
ideaalina, mille poole pürgida. Eraldi tuleb vaadelda sõjaaega ja rahuaega, kus esmatähtsad 
juhiomadused täielikult ei kattu. Ohvitser peab oma igapäevastele tööülesannetele keskendu-
mise kõrval panema paika prioriteedid, mille hulka kuulub just nende juhiomaduste arenda-
mine, mida läheb vaja lahingus.

Sõjalises operatsioonis osalemine arendab ka juhi oskust lahendada probleeme, mis kerkivad 
esile igapäevases teenistuses. Dimitrov (2019) järeldas oma uuringu põhjal, et sõjaoperatsiooni 
juhtinud ülemad on ennast tõestanud paremate motiveerijatena, tõhusamate konflikti lahen-
dajatena ja neid huvitab rohkem, kuidas alluvad omavahel läbi saavad. Loetletud probleemid 
on palju päevakohasemad rahuaja teenistuses ja nende tulemuslik lahendamine või nende 
kõrvaldamine suurendab üksuse usaldust juhi vastu ning parandab üldist heaolu ja toime-
tulekut sõjaajal. Üksuste rahuaja väljaõppe eesmärk peabki olema võimalikult efektiivne hak-
kamasaamine sõjaajal. Seda arusaama toetab ka Sweeney (2010), kes uuris alluvate usalduse 
muutumist oma juhi vastu lahingusse minemise eel ja leidis, et väga tähtis oli rahuaja välja-
õppes välja teenitud usaldus, mis tekkis juhi ja alluvate vahel, ja see usaldus omakorda kan-
dus suuresti üle lahingukonteksti.

Ekstreemsetes oludes juhtimisoskuse arendamise võimaluse ilma reaalsesse lahingusse sat-
tumata võib leida üllatavast kohast – langevarjuhüppekursuselt. Bergman, Gustafsson Sendén 
ja Berntson (2019) on uurinud staatilise liiniga langevarjuhüppekursuse mõju kahele tähtsale 
sõjaväelise juhi omadusele – enesetõhususele ja enesekehtestamise mõjukusele. Enesetõhu-
sus siinses kontekstis tähendab oma oskuste enesekriitilist hindamist ja nende sidumist te-
gevusviisiga, mis suudab olemasolevat probleemi tulemuslikult lahendada (Bandura, 1986, 
lk 391, viidatud Samuels, Foster, & Lindsay, 2010, lk 6 järgi). Nad leidsid, et kursuse läbinud 
kadettidel olid need kaks näitajat kõrgemad kui neil, kes kursusel ei osalenud. Seda toetab ka 
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Samuelsi, Fosteri ja Lindsay (2010) uuring, mis oli tehtud vabalangemisega langevarjuhüppe-
kursusel osalenutega ja mille käigus mõõdeti enesetõhusust ja enesekehtestamise mõjukust. 
Mõlemad juhiomadused olid kursusel osalejatel teistega võrreldes paremaks saanud. Selline 
treening suudab tekitada väga tugeva ärevus- või stressireaktsiooni, millega kursusel osaleja 
peab hakkama saama. Samuels, Foster ja Lindsay (2010) väidavad uuringu põhjal, et lõpuks 
peaks selline pidev treening tekitama suurenenud ärevusreaktsiooniga toimetuleku kogemu-
se, et tulevikus sarnasesse olukorda sattudes säiliks objektiivne otsustusvõime ja on väiksem 
võimalus suure pinge all murduda, millel võib olla lahingus juhi alluvate jaoks katastroofili-
ne tagajärg. Mõlema uuringu puudusena nimetavad autorid vaid kahe piiratud juhiomaduse 
uurimist, kuna olukord missioonil on märksa keerulisem ja hõlmab rohkem juhiomadusi kui 
vaid kaks eelnimetatut.

Kokkuvõtteks võib väita, et piiratud mahus missioonikogemuse asendamine on võimalik, 
nagu näitasid langevarjuhüpete uuringud, millest selgus, et kursusel osalenutel paranesid 
enesetõhusus ja enesekehtestamise mõjukus. Kindlasti ei piisa väljaõppes otsesest asendami-
sest ja missioonil osalemise kogemus on sõjaväelase ametikoha mõistes ikkagi ideaal, mille 
poole peaks püüdlema. Sellise vajaliku kogemuse saamist piirab või isegi välistab olukord 
maailmas laiemalt, sest sõjalised konfliktid, kus on võimalik osaleda, ei ole igapäevased ja 
pigem loodetakse tulevikus konfliktide arv viia võimalikult väikeseks. Seetõttu ei saa sõjaväe-
lise juhi arengus lahinguoperatsioonil osalemist ilmtingimata vajalikuks pidada, eriti täna-
päeval, sest võimalused selleks on piiratud. Tähtsaks jääb aga juhi pidev enesearendamine 
kõiki olemasolevaid võimalusi kasutades.
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Hävitusliku juhtimise mõju Kaitseväele
Gunnar Kask, KVA 10. ÕVPK

Juba väiksena lasteaias käies saame esmakogemuse autoriteedist ning sellest, kuidas autori-
teedid, kes õpetajad laste silmis on, oma hoiakuid lastele edasi annavad. Ülema ja alluva suhe 
käib meiega kaasas elu lõpuni ning juhtimist õpitakse sageli teiste juhtide käitumist jälgides, 
mistõttu võivad ka kahjulikud juhtimisstiilid kanduda järgmisele põlvkonnale. Hävitusliku 
juhi alluvuses töötaja võib võtta meetmeid, millega halvast juhtimisest tulenevaid probleeme 
lahendada, kuid selline tegevus pärsib tema enda töö tulemuslikkust. Militaarvaldkonnas on 
tavaliselt rohkem kaalul ning selle pärast usun, et hävituslikud juhtimismeetodid on kriitilise 
tähtsusega probleem. Kuidas mõjutab hävituslik juht oma alluvaid ning organisatsiooni? Mil-
line on potentsiaalne rahaline kahju riigile?

Juhi all mõeldakse tavaliselt kedagi, kes korraldab mingi inimrühma või organisatsiooni te-
gevust ning vastutab selle toimimise eest. Kiviajal võis juhiks pidada kõige tugevamat meest 
koopas, kuid aja jooksul on juhtide maailm muutunud. Kuni tööstusrevolutsiooni alguseni oli 
juhipositsioon enamasti kaasa sündinud privileeg ja feodaalile alluvatel talupoegadel ei olnud 
võimalust kõrgema palga pärast Soome ehitajaks minna. Seepärast ei eksisteerinud tööjõu 
voolavust, nii nagu me seda tänapäeval näeme. Nüüdisajal on ühiskonnakihid segunenud 
ning seetõttu on juhid ja nende alluvad sunnitud olukorda, kus ei väärtustata enam nii palju 
häid ja püsivaid inimsuhteid. Praegusajal on esmatähtis tööredelil kõrgemale ronimine, mil-
lega aga võivad kaasneda ebaeetilised ning ebaefektiivsed juhtimisvõtted. Webster, Brough 
ja Daly (2014) on oma artiklis uurinud hävitusliku juhtimise mõju ning viise, kuidas töötajad 
nendega toime tulevad. Nad toovad välja, et hävituslik juht on keegi, kelle jaoks organisatsioo-
ni või üksuse vajadused on vähem tähtsad tema enda omadest. Nende näited hävituslikest 
juhtimisvõtetest on alluvate halvustamine, mikrojuhtimine, teiste süüdistamine enda tehtud 
vigades, kriitikatalumatus, agressiivne käitumine alluvate suhtes, suutmatus kontrollida oma 
emotsioone, informatsiooni leviku piiramine. Sellised käitumisviisid tekitavad tõsist ja kest-
vat kahju isikutele ja organisatsioonidele, vähendades alluvates ühtekuuluvustunnet. Prob-
leemidega toimetulemiseks töötajad tihtipeale isoleerivad ennast oma kolleegidest (Webster, 
Brough, & Daly, 2014). Webster jt leidsid, et hävitusliku juhtimise all kannatavate töötajate 
tõhusus on väiksem ning nad lahkuvad sagedamini töölt.

Tänapäeval on inimestel väga lihtne elu- ja töökohta vahetada. Tihtipeale ei tehta ühte ja sama 
tööd elu lõpuni ning see tähendab, et vähem panustatakse kitsa eriala väljaõppesse. Kaitse-
väes vajavad paljud ametikohad erialaõpet ning kahjuks kulub uue kaitseväelase koolitami-
sele palju ressurssi ning aega, mille vältel ei ole sellest teenistujast suurt kasu. Kui koolitus on 
läbitud, saadetakse spetsialist ametikohale, kus talle võib vastu vaadata seesama juht, kelle 
pärast eelmine teenistuja ametist lahkus. Hävitusliku juhi alluvuses töötades on tavapärane 
töö häiritud, kuna töötajaskond peab tegelema poliitmängudega ning sotsiaalsete probleemi-
de lahendamisega töökeskkonnas (Williams, 2019).
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Williams (2019) on oma artiklis käsitlenud hävitava juhtimise rahalist kahju militaarorgani-
satsioonile. Ta võttis arvesse USA kaitseministeeriumi tehtud uuringute tulemusi ja oletas, 
et tuhandeliikmelise organisatsiooni rahaline kaotus oleks neli miljonit dollarit aastas. Raha 
kuluks peamiselt uute teenistujate väljaõppele ning kaotatud töötundidele. Arvestades Eesti 
reservarmee olemust, kus suurem osa ametikohti ei ole sõdurid, vaid suhteliselt kõrgemini 
tasustatud ohvitserid ja allohvitserid, mõjutab oletuslik rahaline kaotus riigieelarvet märga-
tavalt. Hävitav juhtimisstiil ei põhjusta mitte ainult tööjõu voolavust, vaid nagu kirjutab Lii-
na-Mai Tooding (2019), mõjutab ülema suhe ajateenijatega nende motivatsiooni aega teenida 
ning hiljem riiki kaitsta, mis on Eestile esmatähtis.

Kaitsevägi on organisatsioon, kus ebaefektiivse juhtimise hind võib olla inimelu või üle miljoni 
inimese vabadusekaotus. Suurema riskiga kaasneb vajadus anda endast parim, et soodustada 
tõhusa ja eetilise Kaitseväe arengut. Juhtimisvaldkonnas on hakatud viimastel kümnenditel 
rohkem uurima hävitusliku juhtimise mõju just sellepärast, et on mõistetud hävitusliku juh-
timise kahjulikkust. Töötajate vähenenud tõhusus ning sage töölt lahkumine on probleemid, 
mida iga tööandja lahendada soovib. Juhid peaksid jääma avatuks uutele teadmistele ning ei 
tohiks kunagi jääda rahule hetkeseisuga, sest niiviisi pidurdub areng.
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Juhile esmatähtsad omadused
Thomas Feliks Nõmmsalu, KVA 23. MaVPK

Juhtimine on üks tähtsamaid osiseid nii tänapäeva ühiskonnas kui ka terves inimkonna aja-
loos. Võib koguni väita, et juhi olemasolu on universaalne omadus, mida jagavad kõik suure-
mad inimkooslused. Juhtimise käigus allutatakse üksikisiku huvid kollektiivi omadele, mis-
tõttu on juhi olemasolu kõige tõhusam viis inimkoosluse toimimiseks (Thomas, Martin, & 
Riggio, 2013). Inimkond poleks ilma oma võimekate juhtideta arenenud siiamaale, kus me 
praegu oleme. Heaks näiteks on Sir Winston Churchill, kes vankumatult uskus, et Inglismaa 
lahkub II maailmasõjast võitjana, ning julgustas ja innustas oma rahvast, kui võitlusvaim hak-
kas nõrgenema ja eesmärk silme eest kaduma. Nii võimsaks juhiks ei saa aga igaüks, kuna see 
nõuab inimeselt teatud iseloomuomadusi. Millised omadused on heale juhile esmatähtsad?

Esmajoones peab hea juht olema iseendas kindel. Inimene, kel puudub eneseusk, ei suuda ene-
sekindlust ning usku oma tegude õigsusse sisendada ka teistesse. Enesekindel juht julgeb vastu 
võtta otsuseid ja neid kõhklemata täide viia, äratades oma alluvates usaldust ning soovi talle 
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järgneda. Samas peidab enesekindlus endas ohte. Liigne enesekindlus võib kaasa tuua läbi-
kaalumata otsuseid ja ilmselgete vigade eiramist, mis omakorda võib lõppeda plaani täieliku 
läbikukkumisega (Shipman, 2011). Seega peab juht oskama näha suuremat pilti ning tegutseda 
enesekindlalt olenevalt olukorrast, isegi kui see tema alluvatele esialgu ebaloogiline võib näida. 
Tsiteerides Rosalynn Carterit: “Juht viib inimesed sinna, kuhu nad tahavad minna. Hea juht 
aga viib inimesed sinna, kuhu nad tingimata ei taha minna, aga kus nad peaksid olema.”

Järgmine vajalik juhiomadus on ausus. Aususe, moraalitunde ja kindlate põhimõtete koosluse 
abil võidab juht oma alluvate usalduse. Juhtida ilma usalduseta pole võimalik, sest sel juhul ei 
ole alluvad hingega oma ülesannete juures ja töötulemus on nigel. Aususe kõrval mängivad 
vastastikuse usalduse kujunemisel tähtsat rolli ka sellised iseloomuomadused nagu lahkus, 
suuremeelsus ja sallivus (Zeffane, 2010). Oma alluvate erinevate seisukohtade ärakuulamisel 
ja nendega arvestamisel on tähtis osa usalduse tekkes.

Hea juht peab oma alluvatele eeskujuks olema ja neid inspireerima. Just inspiratsioon on äär-
miselt vajalik selleks, et elada tähendusrikast ja elujõudu täis elu (Hart, 1998). Juht on ka see, 
kelle poole vaadatakse motivatsiooni langedes ning rasketes olukordades. Just siis ei tohi juht 
kaotada usku ning tema ülesanne on oma alluvatele sisendada, et kõik läheb nii, nagu plaani-
tud. Kuidas saakski juht meeskonda innustada, kui ta ise on lootuse kaotanud?

Juhtimine on sotsiaalne protsess, mida läheb vaja iga päev eri valdkondades ning ilma mil-
leta ei ole inimesed suutelised lahendama probleeme ega uusi ideid tulemuslikult ellu viima. 
Juhirolli kandmiseks peavad inimesel olema teatud iseloomuomadused, et oma ülesandega 
edukalt toime tulla. Need omadused on enesekindlus, tegutsemisvõime, ausus ning põhimõt-
tekindlus. Juht peab suutma luua vastastikuse usalduse enda ja oma alluvate vahel ning olema 
neile eeskujuks ja innustajaks, kuid samal ajal ei saa ta unustada, et on nende eest vastutav. 
Nii peab juht pidevalt meeles pidama, et tema pädevus oleneb ka võimest näha suuremat pilti 
ning oskusest kollektiivi huvid üksikisiku omadest ettepoole seada.
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Juhtimisstiilide mõju juhtimispädevusele Kaitseväes
Erih Kivivare, KVA 23. MaVPK

Juhid on Kaitseväes visionäärid, kes koostavad plaane organisatsiooni tõrgeteta toimimiseks. 
Karjääriredelil tõustes muutuvad juhtide ülesanded järjest komplitseeritumaks. Kaitseväes on 
tähtis, et eesmärgid saaksid tõhusalt ja hästi täidetud. Selleks peavad ohvitserid ennast pi-
devalt arendama, et uuel ametikohal toime tulla. Juhtimispädevuse puhul mängib põhirolli 
juhtimisstiil. Igal ülemal on oma juhtimisstiil ning seetõttu on ka tulem teistlaadi võrreldes 
teistega. Kuid kuidas mõjutavad erinevad juhtimisstiilid juhtimispädevust Kaitseväes?

Olukorrale sobilik juhtimisstiil tõhustab juhtimispädevust. Stănciulescu ja Beldiman leiavad, 
et tõhusaks juhtimiseks peavad ülemad suutma näidata võimalikult palju juhiomadusi ja need 
õigel ajal käiku panema (Stănciulescu & Beldiman, 2019, lk 60). Näiteks värskelt ajateenistus-
se saabunutel ei ole kuigi palju teadmisi Kaitseväe kui organisatsiooni kohta, seetõttu tuleb 
nendega rääkida ja käituda teistmoodi kui juba kogenud sõjaväelastega. Kõigepealt tuleb võita 
uute tulijate usaldus, et neid oleks võimalik juhtida ja et nad usuksid juhi visiooni. Kui ülem 
ainult jagab käske ega toeta alluvaid mingil moel, jääb vajaka juhendamisest ja alluvate areng 
pidurdub, nad ei suuda ülesannet korrektselt täita ning neil pole tahtmist sõna kuulata. Järe-
likult tuleb lähtuda olukorrast ning selle järgi valida juhtimisstiil ehk olla paindlik. Kui juht 
suudab olla omaduste poolest mitmekesine, areneb ka tema juhtimisoskus, sest tal on koge-
mus eri juhtimisstiilide rakendamisest ning oskus leida igas olukorras õige lahendus.

Eri juhtimisstiilide praktikas katsetamine arendab juhtimispädevust ning saadud kogemuse 
najal õpitakse ja kohanetakse. Lõpuks leitakse antud olukorras sobivaim juhtimisviis. Nort-
house (2013, lk 198) võtab Kouzese ja Posneri (2002, lk 19–21) mõtte kokku järgnevalt: „Eeskuju-
likud juhid on nagu pioneerid: nad tahavad katsetada ja proovida uusi asju ning nad on val-
mis riskima, et teha asju paremaks.“ Kuigi uusi meetodeid katsetada on juhile proovikivi, 
arendab seegi juhtimispädevust, sest oma võimeid proovitakse uutes oludes ja kasutatakse 
mõnd uut meetodit. See arendab mõtlemist ja rikastab kogemuste pagasit. Õpitakse, mis läks 
hästi ja mida on vaja parandada või mis ei sobi üldse. Võimalusi on miljoneid ja Kaitseväes 
on oluline, et ohvitser tegeleks pidevalt enesearendamisega. Nagu juba mainitud, toob tõus 
karjääriredelil kaasa raskemad ülesanded. Seda eriti juhtimise aspektist ja kui püsida vanade 
meetodite juures, on see nagu vastu seina jooksmine, sest rühma juhtimine ei ole sama mis 
tulevikus pataljoni juhtimine. Ülema juhtimisoskus areneb katse ja eksituse meetodil. Tuleb 
olla hoolas, et mitte astuda õhukesele jääle, sest kõik juhtimisstiilid ei ole alati tõhusad, vaid 
mõjuvad organisatsioonile isegi negatiivselt.

Negatiivne juhtimisstiil vähendab produktiivsust ning sealhulgas juhtimise mõju alluvatele. 
Negatiivset juhtimisstiili praktiseeriv ülem seab oma vajadused esikohale, halvustab alluvaid 
või ei hooli nendest ning kahjustab seeläbi organisatsiooni. Army Doctrinal Publication 6–22 
toob välja, et pikaajaline negatiivne juhtimine (negative leadership) õõnestab alluvate tahet, init-
siatiivi, potentsiaali ja hävitab üksuse moraali (2012, lk 3). Ma arvan, et see, kuidas juht suhtub 
oma alluvatesse, on väga tähtis, sest kui tänapäeva inimene tunneb, et teda väärkoheldakse, 
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hakkab ta selle vastu võitlema. Juht kaotab alluvate üle mõjuvõimu või isegi kui ülemat kuu-
latakse, puudub motivatsioon käsku täita. Autoriteedi kadumine mõjutab omakorda organi-
satsiooni, mis tähendab, et on vaja rohkem ressurssi ja aega eesmärgi saavutamiseks. Kui juht 
ei suuda oma üksust kontrollida ja mõjutada, tuleb leida uus lähenemisviis, sest ilmselgelt 
see juhtimisstiil antud juhul ei sobi. Kõige selle juures tuleb leida tasakaal, kui sõbralikult 
võib alluvatesse suhtuda. Ülem ei tohi kaotada alluvate silmis autoriteeti, muidu hakatakse 
tegevustest kõrvale hoiduma. Ma arvan, et sel moel võibki lumepalliefektina välja kujuneda 
negatiivne juhtimine ja mõlema poole produktiivsus väheneb, kuna alluvatel ei ole tahtmist 
olla vastutulelik ülema suhtes, ja ülem vastab samaga.

Hea juhtimispädevus tähendab õige juhtimisstiili valikut. Sobiva stiili valimiseks tuleb jäl-
gida, missugust teatud olukorras kasutada. Juht peab aru saama, kui tema juhtimisstiil on 
negatiivse kallakuga, sest sellel on halb mõju nii alluvatele kui kogu organisatsioonile. Lisaks 
väheneb autoriteet ja ülem ei suuda alluvaid mõjutada. Alati ei lähe kõik plaanipäraselt ja 
sellest saab õppida, tuleb katsetada eri meetodeid ning nendest õpitakse ning rikastatakse 
kogemuste pagasit.
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Kas heaks juhiks sünnitakse või arenetakse?
Aleksandr Gruško, KVA 23. MaVPK

Maailma ajaloos on peetud palju sõdu ja lahinguid. Iga väe eesotsas seisavad juhid, kelle 
eesmärk on lüüa vastast oma sõjakavaluse või läbimõeldud strateegiaga ja selle järgi valitud 
taktikaga. Enne tänapäeva mõistes sõjaväelist haridust andvate koolide teket oli pigem alust 
arvata, et juhiks sünnitakse. Sõjaväeliste juhtide või aristokraatide perekonda sündides oli või-
malus tänu sidemetele kõrgemate sõjaväelastega nendelt sõjakunsti õppida. Kuid see arusaam 
on pigem jäänud möödanikku, kuna lähiajaloos on olnud näiteid, kuidas inimene, kellel pole 
mitte mingeid teadmisi sõjaväe juhtimisest, on läinud armeesse ning seal ennast arendanud 
suurepärase strateegilise ning taktikalise mõtlemisega juhiks. Seega olen arvamusel, et heaks 
juhiks ei pea sündima, vaid on võimalik areneda, kui indiviid seab endale sellise eesmärgi.

Mida tähendab olla juht sõjaväelises organisatsioonis? Autorid House ja Aditya (1997) defi-
neerivad juhtimist kui üksikisiku võimet mõjutada ja motiveerida alluvaid ning aidata kaasa 
organisatsiooni, kuhu nad kuuluvad, tõhususele ja üldisele arengule. Saades aru, kes on juht 
sõjaväelises organisatsioonis, saame mõelda sellele, millised omadused või isiksusejooned 
võiksid heal juhil olla. Siinkohal saavad autorid Johnson ja Hill (2009) tugineda oma uurimu-
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sele ja väita, et juhi iseloomujooni on hea võrrelda suure viisiku mudeliga. Need viis tegurit on 
avatus kogemusele, meelekindlus, ekstravertsus, koostöövalmidus ja neurootilisus. Johnson ja 
Hill leiavad, et neurootilised juhid on pigem nõrgad juhid, kes lasevad emotsioonidel enda üle 
võimust võtta ja ei pruugi langetada õigeid otsuseid siis, kui nendelt seda oodatakse. Samas 
on heale juhile omane meelekindlus, mis tähendab oma otsusele või plaanile kindlaks jäämist.

Kui inimene soovib saada juhiks, kuid tal puuduvad heale juhile omased iseloomujooned, 
siis kas neid on võimalik arendada? Larssoni ja kolleegide (2006, lk 7) järgi kindlasti on ning 
sellesse saab panustada eeskätt inimene ise ennast arendades, ja teda saavad toetada koge-
nud kolleegid, kellel on organisatsioonis töötamisest saadud suur kogemuste pagas. Ka juhi 
alluvuses olevad sõdurid saavad oma juhi arengule kaasa aidata suheldes ja tagasisidet andes 
ning seda nii koolis õppides kui ka välismissioonil osaledes. Iga juhi areng algab koolis, meie 
puhul Kaitseväe Akadeemias, kus on võimalik saada juhtimiskogemus kartmata, et vale otsu-
se korral on ohus inimelud või organisatsiooni maine. Eksimuste ja eksimuste tõttu tekkinud 
negatiivsete emotsioonide kaudu õpime me kõige rohkem, sest me ei soovi rohkem kogeda 
neid emotsioone, mis panid meid end halvasti tundma. Niisamuti on positiivne emotsioon 
see, mis aitab meil areneda, sest õnnestumise korral tahame head tunnet uuesti kogeda. Mõis-
tagi peab inimene ka ise tahtma areneda paremaks juhiks.

Eesti kaitsevägi on teiste riikide armeedega võrreldes väike organisatsioon. Siinkohal võiksid 
ohvitserid, kes on kaua organisatsiooni ridadesse kuulunud, rohkem panustada noorte ohvit-
seride hoiakute kujundamisse ja nende arendamisse. Noor ohvitser, keda huvitab eneseareng 
ja soov saada heaks ohvitseriks ja tugevaks juhiks, hindab kindlasti kõrgelt talle pakutud 
võimalust suhelda vanemohvitseriga. Tuues näited oma eksimustest, annab vanem kolleeg 
noorele juhile kindluse, et eksimine on inimlik, ja teadmise, et ka ohvitser õpib oma vigadest 
väga palju, sest on seda omal nahal kogenud. Siinkohal väidavad Larsson ja kaasautorid (2006) 
samuti, et noore ohvitseri ülemus, kes suhtleb oma alluvaga vabalt ega häbene rääkida oma 
kogemusest ja eksimustest, on väga hea eeskuju noorele kolleegile ning julgustab teda eksi-
mist mitte kartma. Õppusel jääb noorel ja rohelisel ohvitseril mõnikord puudu julgusest võtta 
vastu ebatavalisi otsuseid, kuna eksimise hirm on liiga suur. Kuid tuleb meeles pidada, et 
õppus ongi koht, kus võib eksida ning sellest ei juhtu mitte midagi halba, keegi ei saa surma. 
Õppus on suurepärane õppimise koht, kus arendada oma enesekindlust.

Allikad toetavad arusaama, et heale juhile on omased kindlad iseloomujooned, mis toetavad 
teda teekonnal veel paremaks saamisel. Samas pole tähtsad ainult iseloomujooned, vaid ka 
indiviidi tahe pürgida oma eesmärkide poole ja eneseareng. Noore ohvitseri hoiakute kujun-
damisele ja tema isiksuse kasvamisele saavad kaasa aidata vanemad kolleegid, kes toetavad 
nõuga, ja ka alluvad, kes annavad juhile tagasisidet.
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Hea juht on kohanemisvõimeline
Karoline Malk, KVA 8. MeVPK

Maailmas on palju juhte, kuid veelgi rohkem leidub isikuid, kes järgnevad juhtidele, andes 
neile võimaluse oma juhioskusi näidata. Me soovime leida häid juhte, aga kuidas saada aru, 
kes on hea juht? Kus võiksid tema hea juhi omadused avalduda? Kas tulevased juhid tuleb 
panna keerulistesse olukordadesse, saamaks aru, millises situatsioonis nad saavutavad pa-
rima tulemuse ja nägemaks, kas tulemus on ka jätkusuutlik? Mis teeb nendes olukordades 
juhist hea juhi?

Hea juht on oma tegude ja mõtteviisiga alluvatele eeskujuks, kuid tema käitumine võib olla 
ajendatud vägagi erinevatest põhjustest. Näiteks tõukab teda eeskuju näitama isekas soov saa-
vutada tulemus, millest tõuseb kasu esmajoones talle endale (Gächter, Nosenzo, Renner, & 
Sefton, 2009). Gächter, Nosenzo, Renner ja Sefton väidavad oma uurimusele toetudes, et oma-
kasupüüdlikud juhid, kes pingutavad selle nimel, et ka alluvad parema tulemuse saamiseks 
rohkem vaeva näeksid, käituvad sarnaselt vaatamata sellele, kui palju juhid ise on otsustanud 
panustada (2009). Samuti tuleb sellest uurimusest välja, et inimesed, kes on kitsid, panustavad 
vähem kui need, kel seda iseloomuomadust ei ole. Seega võime nentida tõsiasja, et isekus on 
juhile vajalik omadus, kuna sellisel juhil on visioon, mida ta tahab saavutada ja kuidas seda 
teha, kuigi tulemusest võib kõige rohkem kasu olla talle endale. Kuid kas ainult alluvate kau-
du tulemuse saavutamine teeb temast hea ja tõhusa juhi?

Tõhus juht peab tähelepanu juhtima mitte ainult oma alluvate, vaid ka juhtkonna eksimuste-
le, kuid seejuures ei saa ta pisiasjadele keskendumise tõttu lubada endale suure pildi silmist 
kaotamist (Mehta, Maheshwari, & Sharma, 2014). Nagu Mehta, Maheshwari ja Sharma mär-
givad, siis on vajalik, et juhid suhtuksid soosivalt uuendustesse ja lubaksid isegi eksperimen-
taalseid muudatusi, et hoida oma alluvaid korraga nii motiveerituna kui ka informeerituna. 
Hästi informeeritud inimesed hoiavad ühte ja nende teotahe on suur. Need omadused koos 
aga suurendavad üksuse tõhusust. Juhi ülesanne on hallata hetkeolukorra ja tulevikuvisioo-
ni vahele jäävat seisundit, täpsemalt seda informatsiooni, mis edastatakse situatsiooni kirjel-
damisel. Seda on vaja, et anda meeskonnale raske ülesanne, ilma et kaoks siht silme eest ja 
motivatsioon ülesannet täita (Mehta et al., 2014). Sellest võib järeldada, et juht peab oskama 
muuta tulevikuvisiooni piisavalt ahvatlevaks ja näitama selle teostatavust, et alluvad oleksid 
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täis teotahet sinnapoole püüdlema, samal ajal teadlikult või enesele teadmata edasi arenedes. 
Mehta ja tema kolleegide (2014) sõnul annab muudatuste tegemisel parima tulemuse käitu-
mismudel, kus on tasakaalus ülesandele keskendunud ja inimestele keskendunud juhtimine. 
Seega võime öelda, et alluvatele on oluline informeeritud olek ja pidev side tulevikuvisiooni 
ja hetkeolukorra vahel, samas kui juhil tuleb leida tasakaal ülesandekeskse ja inimesekeskse 
juhtimise vahel. Siinkohal tasub mainida, et vigadest on küll hea õppida, kuid see võib saada 
ka takistuseks. Winston Churchill on öelnud väga tabavalt järgmist: “Me muudame maailma 
kiiremini, kui suudame muuta ennast ja rakendame mineviku harjumusi olevikus.”

Vanade harjumuste rakendamine nüüd ja praegu väljendub selles, et inimloomusesse on sisse 
kirjutatud saada teadmisi katse ja eksituse meetodil ning mitte õppida vigu ennetama. Kuid 
eksimuste ärahoidmine nõuab kogemusi. Tuleb teada, millal kasutada endale antud vahen-
deid, nende hulgas ka eri valdkondade asjatundjaid. Eriti vajalik on rikkalik kogemuste pagas 
neile, kes tegelevad juhtimisega pidevalt muutuvas ja ebaturvalises ning -stabiilses keskkon-
nas, nagu seda on näiteks ekspeditsioonid ja missioonid (Tozer, Fazey, & Fazey, 2007). Kaasa-
tes ennast pidevalt täiendavaid eksperte, saame ka ise areneda, kuna asjatundja annab sageli 
hoopis uue vaatenurga, mis omakorda värskendab meie enda olukorrateadlikkust. Seega, kui 
meeskond on valmis arenema paremuse poole ja igaüks nõustub kandma nii õpetaja kui ka 
õpetatava rolli, aitab see ka nende juhil paremaks saada (Tozer et al., 2007). Juhid kuuluvad 
heade õppijate ja õpetatavate hulka, kuna nemadki on osa meeskonnast. Seda ei tule mõista 
ettepanekuna hoida isikkoosseisu pidevas muutumises, vaid kaasata eri valdkondade asja-
tundjaid, kes õpetaksid välja üksusesse uusi spetsialiste, kes suudaksid täita tühimikke, mille 
jätavad üksusest lahkuvad eksperdid (Tozer et al., 2007). Seega ei mängi rolli vaid keskkond, 
kus tiim töötab, vaid ka meeskonna enda koostöö. 

Kokkuvõtteks võime öelda, et head juhid tuleb välja õpetada paindlikeks ja laia silmaringiga 
inimesteks. See tagab edu nende pidevas enesearengus. Ei tohi ka unustada juhtide julgust 
ja kriitilist suhtumist kõigisse ja kõigesse, kuna kõik see annab juurde kogemust ja teadmisi. 
Samuti annab kriitikameel võimaluse õppida alluvatelt ja arendada neidki, kuna heast juhist 
üksi ei piisa. Juht vajab meeskonda, kes annab talle võimaluse oma hea juhi oskusi näidata ja 
vastupidi – kohanemisvõimeline juht suudab kujundada oma meeskonnast hea tiimi. Üks ei 
saa teiseta, nad on sümbioos, mis peab pidevalt arenema ja kohanema olukordadega. Kesk-
kond ei mängigi nii suurt rolli kui tiimi enda tasakaal ja ladus koostöö.
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Juhiomaduste väljakujunemine – kaasasündinud anne vs.  
arendatav oskus

Jan-Georg Juškevitš, KVA 23. MaVPK

Inimene on jõudnud planeedil Maa toiduahela tippu. Inimkonna edu põhjustena võib loetle-
da terve rea tegureid, näiteks kõrge intelligentsus, tõhus suhtlus, hea mälu, kokkuhoidmine 
ja juhtimine. Viimane neist on eriti tähtis, kuna tõhusad juhid on paljuski kujundanud meie 
ajalugu ja aidanud inimkonnal tema eri arengujärkudes liikuda edasi helgema tuleviku poole. 
Kuid kuidas kujunevad välja tõhusad juhid? Kas heade juhiomadustega sünnitakse või kuju-
nevad need välja elu jooksul?

Juhtimist hakati uurima alles 20. sajandil (King, 1990). Vaatamata sellele on ajaloos olnud väga 
palju edukaid juhte. Kas sellest võib järeldada, et juhtimist pole vaja õppida, vaid juhtimine 
kui protsess tugineb inimeste kaasasündinud omadustele? Hea viis sellele küsimusele vastus 
saada on uurida identseid kaksikuid. Selliseid uurimusi on viimase 30 aasta jooksul juba teh-
tud. Aastal 2017 toimus USA-s meditsiinidoktorite debatt, mille lõpuks jõuti järeldusele, et ge-
neetilised kaksikud, kellel on kaheksandas kromosoomis geneetiline marker rs4950, omavad 
häid juhiomadusi. Üks debatis osaleja tõi näitena kaksikvennad Julián ja Joaquin Castro, kes 
on mõlemad edukad USA poliitikud. Samas selgus arutlustes, et juhiomadused ei peitu ainult 
geneetilises koodis, vaid et geenidest tuleneb 30 protsenti juhiomadusest.

See nimetatud arv – 30 protsenti – ei anna meile ammendavat vastust tõhusa juhi kujune-
misest. Kui geneetikaga saab ära põhjendada 30 protsenti juhiomadusest, siis kust tuleb 
ülejäänud 70 protsenti? Kõnealuses debatis jõuti järeldusele, et juhid kujunevad välja tänu 
elukogemusele ja tahtele ennast arendada. Warren Bennis (2009) tuvastas, et tõhusa juhi põ-
hiomadused suunav nägemus, kirg, ausameelsus, uudishimu ja valmisolek riskida. Need ei 
ole omadused, millega inimesed siia ilma sünnivad, vaid pigem omadused, mis kujunevad 
inimeses elu jooksul (Bennis, 2009). Lisaks juhiti debatis tähelepanu asjaolule, et mainitud 
geneetiline marker rs4950 ei ole seotud heade juhiomadustega, vaid pigem esineb see marker 
sageli nendel inimestel, kes on juhipositsioonil.

Nagu on öelnud John F. Kennedy: „Juhtimine ja õppimine on teineteisele asendamatud.“ 
Kaasa sündinud anne ja elu jooksul välja arenenud juhiomadused viivad ainult teatud piirini. 
Maailm areneb väga kiiresti ja sellises maailmas on aina rohkem vaja tõhusaid juhte, seega 
ei tohi ära unustada pidevat enesearengut. David Bryson (2018) tõi välja kolm põhilist tege-
vust, mida juht saab teha oma juhtimisoskuste arendamiseks. Need on juhtimisteooriate õp-
pimine, pidev praktika ja eneserefleksioon. Kui kombineerida need kolm tegevust, siis peaks 
juhtimisoskuste areng andma tulemust. Juhtimisteooriatega tutvudes laiendad oma teadmisi 
juhtimisest, varem õpitud teadmisi saad praktikas rakendada ja refleksiooni kaudu saab teha 
järeldusi õpitud meetodite efektiivsuse kohta.

Küsimusele, kas tõhusaks juhiks sünnitakse või arenetakse elu jooksul, on raske anda lõplik-
ku vastust, kuna tõde peitub tavaliselt kusagil vahepeal. Kui võrrelda juhtimist ehitusjärgus 
majaga, siis kaasasündinud anne on nagu vundament, elu jooksul kujunenud omadused on 
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seinad ja katus, mis vundamendi peale ehitatakse, ja enesearendamine on nagu maja sisustus. 
Ainult vundamendist ei ole kasu, kui sel pole seinu, ja sisustamata maja on ka kasutu. Seega 
jõuame järeldusele, et tõhusal juhil on head kaasasündinud eeldused, mis elukogemuse lisan-
dudes kujunevad välja juhiomadusteks, mida ta täiendab pidevas enesearengus.
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Sõjaväelisele juhile sobilikud juhtimisteooriad
Aaro Silla, 23. MaVPK

Sõjaväeline juhtimine on unikaalne juhtimisviis, mille muudab ainulaadseks pingeline keskkond. 
Osa ringkondi nimetab seda teaduseks, teine kunstiks. Sõjaväes viljeletakse erisuguseid juhtimis-
praktikaid, aga millised juhtimisteooriad on sõjaväelisele juhile sobivaimad?

Sõjaväeline juht peaks eeskätt olema organisatsioonile lojaalne, tema üheks ülesandeks võib pida-
da pikemaajaliste eesmärkide seadmist asutuse tõhusamaks muutmise nimel. Lojaalsus asutusele 
välistab omakasupüüdlikkuse, sest juhi prioriteet on organisatsiooni paremaks muuta. Sõjaväe-
line juht saaks osaliselt rakendada näiteks teeniva juhtimise teooriat. Northouse’i (2013, lk 220) 
järgi peab teeniv juht täielikult pühenduma oma alluvate ja organisatsiooni arengu toetamisele. 
See juhtimisstiil soosib ka isetust, mille kohaselt ei tohiks juhti morjendada olukord, kus tema 
õiget tegevust otseselt ei premeerita. Sõjaväe kontekstis on taoline olukord tavaline: tihti juhtub, et 
õige lahenduseni jõuab alluv, aga lahenduse autoriks peetakse siiski kõrgemat ülemat. Sellest saab 
järeldada, et sõjaväeline juht saaks kasutada teeniva juhtimise põhimõtteid, sest teooria soosib 
truudust organisatsioonile.

Sõjaväelisele juhile vajalik omadus on karisma, mõjujõud, mis paneb alluvad teda usaldama ja talle 
järgnema igas olukorras. Sõjaväeline juht tegutseb sageli äärmuslikes oludes, seega on tähtis, et al-
luvad ülemat austaksid ja koos juhiga innustunult edasi liiguksid. Stănciulescu ja Beldiman (2019) 
kirjeldavad, kuidas sobiksid sõjaväelisele juhile karismaatilise juhtimise teooria võtted. Karismaa-
tilise juhtimise puhul on juht eesmärgile keskendunud, suudab alluvatele eesmärgi lahti mõtesta-
da ning neid innustada, et nood ülemale kuuletuvad ning täidavad saadud ülesande. Stănciulescu 
ja Beldiman lisavad, et karismaatiline juhtimisteooria julgustab ülemat ennast pidevalt täiendama 
ning arendama oma suhtlus- ja veenmisoskust. Karismaatilise juhtimisstiili üks alustala on ülema 
eeskuju, mis on sõjaväelises kontekstis võtmetähtsusega, sest alluvad juhinduvad ülema käitumis-
mallist. See tähendab, et sõjaväeline juht peab olema oma tegevuses ja käitumises alati laitmatu. 
Stănciulescu ja Beldiman järeldavad, et karismaatiline juhtimine sobitub sõjaväelisesse konteksti 
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hästi, sest innustab ülemat kehtestama ja hoidma standardeid ning juhtima alluvaid oma pädevu-
sele ja eeskujulikkusele tuginedes, mis omakorda tekitab alluvates usaldust ülema vastu.

Ohvitseridele on omane võim ning suutlikkus võimu kehtestada. Samas võib võimu kuritarvita-
mine kujundada toksilise juhtimisstiili, mis on kahjulik nii alluvatele kui organisatsioonile. Tru-
hon (2016) kirjeldab, et toksiline juht kuritarvitab võimu, on alluvatega lugupidamatu ning kasutab 
võimu isiklike eesmärkide saavutamiseks. Sõjaväes on selline juhtimisstiil kohatu, sest viib olu-
korrani, kus alluvad ei mõista asutuse väärtusi ning samuti võib kujuneda väärarusaam, et ülema 
käitumine kohaldub kogu organisatsioonile.

Sõjaväelised juhid peaksid erinevaid juhtimisstiile praktiseerides panema rõhku asutusetruudu-
sele, isetusele ja karismaatilisusele. Arendades endas neid omadusi, on organisatsioonil ja asutusel 
võimalik paremaks saada ning samuti loob eeldused, et alluvad ülemat austaks. Teisalt on ülemate 
puhul oluline, et nad väldiksid võimu kuritarvitamist, sest see võib anda vastupidise tulemuse.
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ÕPETAJA TÖÖRIISTAKAST

Õpetamine efektiivsete meetoditega
Taavi Traks, KVA 23. MaVPK

Õpetamise vorm on olnud pikka aega muutumatu ning süsteem toimib järgmiselt: õppejõud 
seisab klassi ees ja annab teadmisi õppuritele edasi. Õppurid kuulavad, jätavad meelde, tee-
vad vihi kusse märkmeid ja vajaduse korral loevad õpikust juurde. Viimasel ajal on tänu teh-
noloogia kiirele arengule hakanud tänapäevasemaks muutuma ka õppeprotsess. Enam pole 
tarvidust ära õppida kogu materjali nii, nagu seda tuli teha varem. Vajaminev info tuleb leida 
õigel ajal õigest kohast ning tuleb osata seda ka kasutada. Samuti muutuvad ajakohasemaks 
õpetamise meetodid ja õppejõud peavad valima klassiruumi ning teemaga sobivaima lahen-
duse. Tihti kasutatakse ümber pööratud klassiruumi võtet, kus õppuritele antakse ette teema 
ja nad teevad selle iseseisvalt endale selgeks. Mõeldes võimalike õpetamismeetodite peale, 
saab esitada järgmised küsimused: Milline on efektiivne õpetamine? Kas õpetamist tuleb aja-
kohastada? Milliseid probleeme tuleb ette õpetamisel Kaitseväes?

Tehnoloogia kiire areng ning muutunud ühiskonna ilmingud nõuavad ka õpetamise meeto-
dite teisenemist. Kuna info on üha lihtsamini kättesaadav ja seda on aina rohkem, saab järjest 
tähtsamaks kiiresti õige info leidmise ning kasutamise oskus. Halverson ja Smith (2009) too-
vad Silicon Valley koolide põhjal välja, et 2000. aastate alguses oli õpilastel arvuti kasutami-
seks aega 30–60 minutit ning arvutit ei olnud kaugeltki igaühel. Uuringu andmetel ei kasuta-
tud arvutit tundides, vaid pärast tundi sai teises klassiruumis kindlaks määratud ajal arvutit 
kasutada. Tänapäeval on suurel osal inimestest arvuti kaasas igal ajal telefoniformaadis ning 
selle abil leitakse info mõne hetkega. Niisiis võib öelda, et sellel sajandil on toimunud tähe-
lepanuväärsed muutused tehnoloogias ning selle kasutamise võimalustes õppimise paren-
damiseks. Nimetatud uuringu põhjal selgub veel, et praegusaja õpilaste arvuti kasutamise 
võimalused on mitu korda paranenud tänu sellele, et arvutid on väga lihtsasti kättesaadavad. 
Seetõttu peaksid õppejõud leidma uued õpetamise meetodid, kuna vajamineva info leiab kii-
resti ning selleks on võimalused loodud kõigile. Näiteks teatud osa õppimisest peaks olema 
pühendatud info otsimisele ja selle töötlusele.

Õpetamismeetodid peavad muutuma ja on juba muutunud, sest meid ümbritsev keskkond 
pole enam selline, nagu oli varem. Õppuritele antakse järjest rohkem tegevusvabadust ning 
iseseisvat tööd, mis väärtustab õpikeskkonda ning annab võimalusi teema isikupäraseks 
käsitluseks. Varem mainitud ümberpööratud klassiruumi meetod on selle kohta hea näide. 
Pilli ja Vaikjärv (2015, lk 166) kirjeldasid ümberpööratud klassiruumi kui õppeprotsessi üles-
ehitamise meetodit, kus „õppija omandab uue informatsiooni iseseisvalt, tavaliselt kodus, ja 
kontaktõppe aeg kasutatakse teadmiste sünteesile õppija-õppija ja õppija-õpetaja suhtluse 
kaudu“. Näitena saab tuua ajalootunnid Kaitseväe Akadeemias, kus seda meetodit väga tõhu-
salt rakendatakse. Gümnaasiumis õppides oli ajalugu üks ebameeldivamaid tunde, kuna õpe 
toimus niimoodi, et õpetaja vuristas slaidiesitluse saatel väga palju infot ette ning õppurid 
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panid kõik endale kirja, sealjuures jäi palju asju õpilastele selgusetuks. Kaitseväe Akadeemias 
seevastu on ajalooõppejõud leidnud lahenduse, kus väiksed rühmad teevad õppejõu antud 
teema endale selgeks ning tunnis annavad omandatud teadmised kaasõppuritele edasi. See 
näide kinnitab väidet, et aja muutudes peab muutuma ka õpetamismeetod. Sel viisil on õppi-
mine õppurile meeldivam, sest tunnikaaslased annavad info edasi vastuvõetavamas vormis 
ning rühm, kes teistele esitlust teeb, saab selle teema endale väga hästi selgeks, kuna on seda 
süvitsi uurinud. Õpetaja saab õiget õpetamismeetodit valides teema omandamisele väga palju 
kaasa aidata.

Õppemeetodeid on palju ning nende kasutamise oskus jääb õppejõu kanda. Nimelt peab 
õppe jõud oskama õiget meetodit õigel ajal rakendada. Eri õppemeetodite abil luuakse õppu-
rile parem töökeskkond, kus info talletamine muutub vastuvõetavamaks ning õppurisõbrali-
kumaks. Amer ja Ganina (2016, lk 167) on öelnud: „Juba väljaõppe eeskirjas on nõutud, et õpe-
taja, kes on vastutav väljaõppe mingi osa eest, peab teadma ja valima sobivaima õppemeetodi, 
et saavutada püstitatud eesmärk.“ Kaitseväe näitel tekib siin probleem: noored ohvitserid, 
kes Kaitseväe Akadeemia lõpetavad ning suunduvad eri väeosadesse ajateenijaid õpetama. 
Neil puudub kogemuste pagas, mille pinnalt õppemeetodeid valida, sest neil pole piisavalt eri 
õppe ainete õpetamise kogemusi. Seda puudust püüab parandada instruktorikursus, kus ka-
detid peaksid saama võimalikult palju tundide andmise praktikat. Amer ja Ganina (2016) kir-
jutavad oma artiklis õpetajakursuse vajalikkusest, kuna enne ei saa hakata eri õppemeetodeid 
kasutama, kui õpetamine pole selge. Järjest enam tuleb juba esimesel õppeaastal anda tunde 
ajateenijaile, et saada aru, mida klassi ees seismine päriselt tähendab. Varem anti tunde oma 
kursusekaaslastele, kuid sellisel juhul on õppurid õpetajaga samal teadmiste tasandil ning 
väärt kogemus jääb saamata. Seega on vajalik, et õppejõud kasutaksid erisuguseid õppemee-
todeid, mis annavad ka tulevastele ohvitseridele mitmekülgse ettekujutuse, millist meetodit ja 
millal valida. Tähtis on, et õppur saaks maksimaalse õpitulemuse.

Eeltoodule tuginedes saab öelda, et efektiivne õpetamine seisneb klassiruumile ja õppurkon-
nale sobivaima õppemeetodi valimises. Ja kuna aja jooksul on toimunud muutused, tuleb juhil 
teha valik tõhusaima õppemeetodi kasuks, et õppurid omandaksid õpetatava teema võimali-
kult hea tasemel. Õppeprotsess peab katkematult ajaga kaasas käima ja kuna tehnoloogia are-
neb niivõrd kiiresti, tuleb õppejõul leida kõige tõhusam õpetamismeetod ning anda selle abil 
õppuritele maksimaalne õpitulemus. Oma õpikeskkonda hinnates võin öelda, et õppemeeto-
did varieeruvad küllaltki palju, mis annab meile kui tulevastele juhtidele laiema meetodite 
valiku, mida edaspidi õpetades kasutada.
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Õppe efektiivsuse suurendamine
Ramses Sepp, KVA 23. MaVPK

Tihtipeale on õpetajatel mure: mu õppurid ei ole piisavalt huvitatud ega motiveeritud ning 
kannatavad ka nende õpitulemused ja sooritused. Sama kurdavad ka õppurid, nemad nimelt 
arvavad, et tunnid pole huvitavad ega kaasahaaravad. Milline võiks olla toimiv tunni andmi-
se meetod? Kuidas anda tundi nii, et õppurid ka kuulaksid ja õpiksid ning parandaksid oma 
õpitulemust?

Tänapäeva elektroonilise maailma eelis on see, et materjali saab edasi anda ükskõik kui pal-
judele õppuritele korraga ja kõik mahuvad ikkagi „klassiruumi“ ära. Samuti saab videolõigud 
või slaidiesitlused varem valmis teha ja anda kogu informatsiooni edasi ka õppejõu kohal-
olekuta. Kuid see pole alati hea lahendus. Videote ja esitluste vaatamise ajal ei teki võimalust 
esitada täpsustavaid küsimusi ning samuti pole õpetajal kontrolli klassi osaluse ega motivat-
siooni üle. Zhao, Lei, Yan jt (2005) leidsid, et kaugõpe on märksa tõhusam, kui õppejõud annab 
ise oma tunniteema edasi ja on valmis küsimustele vastama. Sama uurimus tõi veel esile, 
et õppimisest on rohkem kasu siis, kui õppejõuga on võimalik suhelda nii tunni ajal kui ka 
pärast tunde. Seega, mida rohkem panustab õppejõud oma tunni efektiivsusele, on kohapeal 
olemas ning valmis ka õppuritega suhtlema ja tegelema, seda parem on õpitulemus.

Kahtlemata on rohkema suhtlemise ja tegevustega tunnid tõhusamad. Praktilised ülesanded 
panevad aju tööle, hoiavad õppuri tähelepanu õppetööl, need võivad olla õppuri jaoks väga 
huvitavad ning õpitu praktikas järele proovimine aitab ka teemat kergemini meelde jätta. Ba-
kan ja Bakan (2018) tõid välja, et arvutimängude lõimimine õppetöösse võib sellisel juhul olla 
vägagi tõhus. Nad väidavad oma uurimuse põhjal, et õppurid, kes olid käsitletava probleemi-
ga varem simulaatoris kokku puutunud ja seda kas üksi või kellegagi koos lahendanud, said 
parema hinde kui need, kellel sellist kogemust ei olnud. Muidugi tuleb siinkohal mainida, et 
sellisel viisil tulemuslikult õppimiseks ja õpetamiseks on vajalik, et mäng või simulaator oleks 
arusaadav ning mõeldud teemakohaste ülesannete harjutamiseks.

Õpilased aga ei saa tunda end motiveerituna, kui nad ei tea, mis neid ees ootab. Õppuritele 
tuleb teada anda, kuidas õppetöö hakkab välja nägema. Tutvustades esimeses tunnis õppe-
kava ja kavatsetavaid tegevusi, aitab õpetaja õppetööga tegelemise motivatsiooni suurendada. 
Artino (2007) järeldas oma uurimuse põhjal, et õppurid, kes tundsid ennast motiveerituna 
ja suhtusid tõsisemalt töösse ja õppimisse, lõpetasid aine tunduvalt paremate tulemustega. 
Seega tuleb õppuritele kõigepealt esimeses tunnis selgeks teha, mis neid tulevikus ees ootab, 
mille jaoks seda kõike vaja on ning kuidas õpitu neid tulevikus aitab. Võimaluse korral võiks 
sama teha iga tunni alguses ning ka õppetsükli jooksul meenutada, mis tulevikus saama hak-
kab. Selline toimimisviis parandab õppurites ka tunnis osalemise tahet, kuna nad teavad, mis 
neid on järgnevatel päevadel ees ootamas.

Õppetöö tõhustamiseks on vaja tunduvalt suuremat õppejõu pingutust, kui algul tunduda 
võib. Õppejõul tuleks olla kättesaadav nii tunni ajal kui ka pärast tundi. Samuti aitab kaasa 
see, kui teha tundides teemaga seotud ülesandeid kas üksi või rühmaga. Väga hästi parandab 
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õpitulemust teemakohaste arvutimängude kaasamine, mis aitavad tähelepanu õppeülesandel 
hoida ning soodustavad kaasatöötamist. Kõike seda on tähtis ka õppuritele edasi öelda. Anda 
neile teada, mida neilt täpselt oodatakse ning mis neid õppekava raames ees ootab. Vastasel 
juhul võivad ka kõige huvitavamad ülesanded jääda pooleli või isegi tegemata ja seetõttu kan-
natavad õpitulemused.
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Tõhusa õpetamise tunnused ning tehnoloogia tähtsus selles
Tauri Rahasepp, KVA 8. MeVPK

Hea õppe tagamiseks tuleb aru saada, mida tähendab tõhus õpetamine. Tõhususe mõiste võib 
olla suhteline ja selle hindamisel tuleb võtta arvesse individuaalseid lähenemisviise ning kul-
tuurilist tausta. Võib juhtuda, et õpilane ei saa haridust omandada tehnoloogiliste piirangute 
tõttu, kuid tänapäeva infotehnoloogia ajastul peab haridus olema kõigile kättesaadav. Nii pea-
vad õpetajad mõtlema hariduse edasiandmise viisidele nüüdisaegsete tehnoloogiliste vahen-
dite abil, teadma üldjoontes tehnoloogia võimalusi ning asetama kõik selle tõhusa õpetamise 
konteksti. Mis on tõhus õpetamine ja millist rolli mängib selles tehnoloogia?

Rowe (2006) tõdes oma artiklis, et õpetamisstrateegiad on pikka aega tekitanud vaidlusi ja 
ideoloogilisi arusaamatusi. Selle aluseks on olnud kaks selget suundumust: otsene juhenda-
mine ja õpilasekeskne konstruktiivne meetod. Õpetamine ja õppekava koostamine peavad 
toimuma õpilaste tulevasi vajadusi silmas pidades, mis tähendab muu hulgas õpilaste üldis-
te võimete, näiteks kriitilise mõtlemise, meeskonnatöö ja suhtlusoskuste arendamist (Rowe, 
2006). Kvaliteedi tagab ühtne arusaam sellest, mida tähendab olla tõhus õpetaja. Selline aru-
saam on kriitilise tähtsusega õpetajate, õppejõudude, akadeemiliste töötajate, koolitajate, aka-
deemiliste asutuste ja nende juhtide ning kogu kõrgharidussektori jaoks nii riiklikul kui ka 
rahvusvahelisel tasandil (Devlin & Samarawickrema, 2010). Tõhusa õppe põhikomponendid 
on üheksa SEEQ (Student Evaluation of Educational Quality) mõõdet: õppe ja akadeemilisuse 
väärtus, õppejõudude entusiasm, õppekorraldus ja -selgus, rühma suhtlus, individuaalsus, 
õppekava katvus, eksamid ja hinded, ülesanded ja lugemine ning töökoormus ja raskused 
(Marsh, 1994). Samuti peaksid õpilased olema sisemiselt motiveeritud ja aktiivselt õppeprot-
sessi kaasatud ning õpetatav aine peaks olema võimalikult huvitav ja asjakohane. Ka õpeta-
jad on õppija rollis, kui nad peavad suurel hulgal informatsiooni läbi töötama. See tähendab, 
et teadmisi edasi andes peavad nad selle informatsiooni piiratud ajaraami mahutama ning 
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tegema seda võimalikult tõhusalt. Kvaliteetse õppe tagamiseks peavad õpetajad endale sel-
geks tegema, mida tähendab tõhus õpetamine ning kooli juhtkond peab tõhusat õpet toetama. 
Kooli juhtimine mõjutab aga kõiki hariduse tahke, nagu õpetaja motivatsiooni, õpetamis- ja 
õppimistingimuste ja -keskkonna kujundamist ning suhtlust laiema kogukonnaga (Devlin, 
2007). Kõik see koos tagab õpilastele maksimaalsed teadmised ja oskused.

Hannan ja Silver (2000) leidsid oma uurimuse põhjal, et tõhus õpetamine kõrghariduses on 
seotud ka tehnoloogiliste muutustega. Selle valdkonna edusammud on viimastel aastatel õpe-
tamist ja õppimist märkimisväärselt mõjutanud, mis omakorda on aidanud õpetajatel jõuda 
suurema hulga õpilasteni, pakkunud mitmekesisemaid võimalusi ning täiendanud õpetamist 
ja õpikeskkonda (Hannan & Silver, 2000). Õppe ülesehitus peaks vastama õpilaste tulevastele 
vajadustele nii õppekava kui ka õpitulemuste vallas ning arvestama kaugõppe vorme. Õpeta-
jad peavad pidevalt õppima uusi oskusi ja tutvuma uute õpilastega suhtlemise viisidega ning 
olema võimelised õpetama eri keskkondades, kasutades sobivaid tehnoloogiaid ja pedagoogili-
si võtteid (Benson & Samarawickrema, 2009). Tehnoloogia arenedes peab pidevalt jälgima, mis 
sobib edasi antavasse konteksti ning kasutama neid tõhususe eesmärgil ära. Tänapäeval on eri 
valdkondades arendatud mitmesuguseid programme, kus õpe on tehtud mängulisemaks ja 
kaasahaaravamaks. Digiajastul on suur roll ka e-õppel, kus infokommunikatsiooni osatähtsus 
on väga suur, kuna haigused, globaalsed pandeemiad, erivajadused ja muud igapäevaelu häiri-
vad tegurid ei tohi mõjutada hariduse kättesaadavust. Selleks peavad nii õpetajad kui kooliju-
hid mõtlema, kuidas kaasata õpetamisse tõhusaid digitaalseid ja kasulikke alternatiive.

Tõhus õpetamine on teaduslik tegevus, mis põhineb mitmekülgsetel kutseoskustel ja tavadel 
ning ainesisu väga heal tundmisel. Tõhus õpetamine peab olema usaldusväärne, metoodiline 
ja tõenduspõhine ning seda peab korraldama sõltumatu üksus. Õpetaja peab suutma õpilasi 
motiveerida ja kaasama neid maksimaalselt õppetöösse. Samuti peab õpilasel endal jätkuma 
soovi ja algatusvõimet hea hariduse saamiseks, kuna koostööl ja keskkonna kujundamisel on 
teadmiste omandamisel väga suur tähtsus. Kui õppeks vajalik tehnoloogia ei ole kättesaadav, 
peab kasutama muid koostööga seotud meetodeid. Nii on õpetajate ülesanne leida alternatiive 
ja nutikaid lahendusi, kuidas olemasolevat tehnoloogiat hariduse andmise eesmärgil tulemus-
likult ära kasutada. Tõhusa õpetamise mõiste võib ajas muutuda ja ei kajasta tehnoloogiliste 
arengute võimalikke muutusi tulevikus.
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E-õppe sobilikkus ja õpetaja roll selles
Olaf Raun, KVA 23. MaVPK

Õppida on võimalik peamiselt kahte moodi: traditsiooniliselt klassiruumis või kaugõppe teel, 
mis eriti viimasel ajal toimub esmajoones elektrooniliste kanalite vahendusel. Me kõik oleme 
isesuguste võimetega ning tänapäeval ei saa üht õpimeetodit kõigile rakendada, sest klassi-
ruumipõhine õppimine enam paljudele ei sobi. Ühe võimalusena nähakse suurema osa õppe-
töö üleviimist e-keskkondadesse, millel on lisaks uudsusele ka palju muid võimalusi. Küll 
aga ei saa öelda, et e-õpe sobib ühtviisi kõigile, ka sellel õppevormil on puudusi. Siinne essee 
käsitleb lühidalt e-õppe positiivseid ja negatiivseid külgi ning õpetaja kui juhi ja suunaja rolli 
selles õppevormis.

E-õppel on hulk plusse, mis täiendavad tänapäevast arusaama targast majandamisest. Aeg, 
nagu ka raha, on piiratud ressurss ning e-õpe on paljuski end tõestanud kui õppija ja õpetaja 
aega ja raha säästev meede. Näiteks on võimalik kokku hoida transpordikulu või kooliruu-
mide ülalpidamiseks vajaminevat raha. E-õppeks ei pea ilmtingimata kogunema kooli klas-
siruumi ning see ei pea toimuma kindlatel kellaaegadel. Õpilane võib materjali omandada 
endale sobivas keskkonnas ja igal ajal, näiteks kodus. E-õpe võimaldab õpetajal tõhustada 
oma õpetamismeetodeid ning vähendada koormust. Näiteks ühe õppeaine jaoks tehtud õppe-
videoid on võimalik kasutada mitme rühma tunnis ja eri ajal, materjali vaid modifitseerides, 
kui see peaks vajalikuks osutuma. Sel moel saab õpetaja oma õppevara pidevalt täiendada 
ning hoida seda ajakohasena. Õpilane saab aga kursusel käsitletut mitu korda üle kuulata 
või vaadata ning vajaduse korral lisaküsimusi esitada (Oliveira, Penedo, & Pereira, 2018, lk 
147–149; Purwanto & Julyanto, 2020, lk 572).

E-õppe negatiivse ilminguna nähakse peamiselt vähest silmast silma suhtlust, mis võib intro-
vertsetele inimestele küll esmapilgul sobida, kuid samal ajal pärsib sotsiaalsete oskuste, näi-
teks eneseväljendusoskuse arengut. Suure osa õppimisest moodustab teistest arusaamine 
ning selle põhjal järelduste tegemine. Vahetu suhtlus õpilase ja õpetaja vahel ning ka õpilaste 
endi vahel mitte ainult ei arenda sotsiaalseid oskusi, vaid aitab ühtlasi õppematerjali omanda-
mise ajal tekkinud puudusi kohe kõrvaldada. Tekkinud lüngad või pikema aja jooksul kuju-
nenud valearusaamad võivad tekitada õppemustreid, mida hiljem on õpetajal, kuid eelkõige 
õppijal endal palju keerulisem murda. Seetõttu on vahetu kokkupuude ja pidev tagasi side 
andmine ja saamine määrava tähtsusega. Õpilaste edenemist vahetult jälgides saab õpetaja 
vajaduse korral neile ka individuaalsemat tuge pakkuda. Vahetu suhtlus soodustab usalduse 
teket õpetaja ja õpilase vahel, pakkudes mõlemale positiivset sünergiat ja õpikogemust, mille 
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käigus õpilane omandab materjali ning õpetajagi õpib oma meetodeid paremini rakendama 
(Arkorful & Abaidoo, 2015, lk 34–36; Purwanto & Julyanto, 2020, lk 572–573; Oliveira, Penedo, 
& Pereira, 2018, lk 150).

E-õppe miinusena saab esile tuua asjaolu, et distantsilt on õpetajal raskem jälgida, kuidas 
õpilased materjali omandavad. Teatud kontrollimise meetodid on küll olemas, kuid komistus-
kiviks võib saada vahetu kontrolli puudumine, mille tõttu ei saa keelata õpilasi spikerdamast 
või ära hoida akadeemilist petturlust. Eemal viibiv õpetaja võib ka kaotada autoriteeti õpilaste 
hulgas (Arkorful & Abaidoo, 2015, lk 34–36). Peale selle on õpilaste hindamine elektrooniliste 
vahendite abil keerulisem, sest pelgalt faktiteadmisi kontrollivad testid ei näita, kas õpilased 
ka tegelikult õpitavast aru said ning materjali omandasid. Selleks, et õppetaset ning õpilas-
te motivatsiooni ülal hoida, peab õpetaja märksa rohkem vaeva nägema ning senisest veelgi 
kindlama käega õppeprotsessi juhtima (Díaz & Entonado, 2009, lk 341). Kaugelt õpetades tuleb 
oma tegevust veelgi rohkem planeerida, mistõttu on õpilastelt saadud tagasiside äärmiselt va-
jalik. Oluline on ka aru saada, et e-õppe sujuvaks korraldamiseks vajab õpetaja häid IT-oskusi. 
Osa õpetajaid pole veel uute süsteemidega kohanenud ning pikka aega ainult kontakttunde 
andnud õpetajad tahavad kätteõpitud meetodeid e-õppesse üle kanda. Siinkohal aga tuleb 
meeles pidada, et e-õpe ei ole pelgalt videotundide andmine. Enne e-õppe rakendamist tuleb 
kindlaks teha, kas õpetajatel on teadmised ja oskused uudse õppevormi kasutamiseks. Edu-
kaks õppeks on lisaks õpilaste arengule väga tähtis ka õpetaja enda areng.

Eelkirjeldatu põhjal on selge, et e-õpet rakendades on võimalik aega ja raha palju tõhusamalt 
kasutada, kuid uudne õppevorm võib kaasa tuua omajagu teisi probleeme. Traditsioonilise 
klassiõppe asendamine digiõppega paneb surve alla peamiselt õpetajad, kelle ülesandeks on 
õppekvaliteedi alalhoidmine või isegi selle tõstmine. Õppekvaliteedi säilitamine digivahendite 
vahendusel võib aga tähendada ebavajalikku lisatööd õpetajatele, kes ei piirdu pelgalt õpilaste 
faktiteadmiste kontrollimisega. Enne e-õppe rakendamist tuleb veenduda, kas õpetajatel on 
selleks vajalikud teadmised ja oskused olemas. Olgugi et õpilaste vaates võib e-õpe olla mu-
gavam, siis pikas plaanis võib kannatada sotsiaalsete oskuste areng. E-õpe peab olema võima-
likult mitmekesine, et arendada õpilastes lisaks intellektuaalsetele võimetele ka sotsiaalseid 
oskusi, tagades ühtlasi õpetajaskonna arengu ning üleüldise õppe- ja töökvaliteedi edenemise.
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Virtuaalne simulatsioon kui kasulik alternatiiv
Martin Järva, KVA 10. ÕVPK

Eesti on väikeriik, mis asub kahe maailma, Ida ja Lääne piiril. Meie väikese riigi kaitseks ei 
ole alati võimalik või mõistlik püüelda suurriikide eeskuju poole, vaid otsida eeliseid nen-
dest valdkondadest, kus peitub meie tugevus. Eesti on IT-riik ning meie tugevad küljed on 
tarkvara, tehnoloogia ja nutikad lahendused. Seda peaksime me silmas pidama ka Kaitseväe 
sõjaväelise väljaõppe arendamisel. Väljaõpe Kaitseväes on praegu pigem traditsiooniline ning 
see ei kasuta ära kõiki meie tehnoloogilisi võimalusi. Laiaulatuslik virtuaalne simulatsioon 
alternatiivina praegusele väljaõppele kujundaks Kaitseväe sõjaväelist väljaõpet tõhusamaks, 
säästlikumaks ning eesrindlikumaks. Milles täpsemalt seisnevad simulaatori eelised võrrel-
des praeguse praktikaõppega?

Simulaatori kasutamise üks eesmärke on väljaõppe tõhusamaks muutmine, seda inimese 
tegevustulemuse näol optimeerides (Stevens, 2015). Simulaatoris õppimine sarnaneb prakti-
kaõppega selle poolest, et õppijas toimuvad samasugused neuroloogilised ja füsioloogilised 
protsessid (Summers, 2012). Stevensi (2015) uuring toetab seda seisukohta, tuues välja, et vir-
tuaalreaalsest treeningust osa võtnud kuulipildurite vilumus paranes. Mõlemad eelnimeta-
tud autorid on nõus, et hästi korraldatud simulaatoriõpe pakub alternatiivi praktikaõppele 
tingimusel, et simulatsioon on võimalikult ligilähedane päriselus sooritatavale ülesandele. 
Selle tõttu on simulaatorite kasutuselevõtu kitsaskoht parajalt tõetruu kogemuse loomine, 
mille hindamiseks on vaja nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset analüüsi (Chang, Chang, & 
Chung, 2015). Sellise õppevahendi eelis on vähene ajakulu väljaõppe ettevalmistamisel ning 
õppepaika liikumisel, sest simulaatoriõpe saab tihtipeale toimuda vaid klassiruumis või sel-
lesarnastes tingimustes. See tähendab, et väljaõppele planeeritud aega on võimalik paremi-
ni ära kasutada ning õpe saab toimuda sagedamini (Summers, 2012). Maastikuõppe muudab 
seevastu ajakulukaks justnimelt õppepaigale liikumine ja koha ettevalmistus. Järgmine eelis 
on võimalike stsenaariumite mitmekesisus ning korratavus. Simulatsioon võib kujutada olu-
kordi, mida maastikul luua on ebapraktiline või võimatu (Summers, 2012). See tähendab, et si-
mulaatori abil on võimalik õpetada täitma ülesandeid, mis varem praktikas pole õnnestunud.

Relvajõudude mõistes aitab simulatsioon hoida kokku suuri kulutusi, mis kaasnevad relvas-
tuse ja tehnika pideva ja intensiivse käitamisega väljaõppes. Põletatud kütust ja tulistatud 
laskemoona ei saa tagasi võtta, vahendite mehaaniline kulumine lühendab nende tööiga ja 
hooldus nõuab omakorda aega ja ressurssi (Chang et al., 2015). Pealegi on osi kõrgtehnoloo-
gilisi vahendeid võimalik parandada vaid välismaal tootja juures. Väljaõpe maastikul tähen-
dab ka keskkonnakahju heitgaaside, reostuse, mürareostuse ja elusolendite ohustamise näol 
(Summers, 2012). Rahuajal peaks selliseid kulusid minimeerima. Eesti kaitseväes juba kasuta-
tava FGM-148 Javelini tankitõrjeraketisüsteemi simulaator võimaldab relvasüsteemi käsitse-
mist õppida ilma kümneid tuhandeid eurosid maksvaid rakette välja laskmata ning riskimata 
kalli laskeseadme kahjustamisega. Chang koos kolleegidega (2015) ja Summers (2012) toovad 
eelisena veel välja, et simulaatorit kasutades väheneb tunduvalt väljaõppes osalevate isikute 
terviserisk. Kui maastikul võib saada füüsilisi vigastusi, siis virtuaalses keskkonnas sellist 
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ohtu pole. Seetõttu on simulaator kasulik abivahend säästmaks nii tehnilist kui ka inimvara, 
niisamuti loodust, mis on rahuaja tingimustes soositav.

Simulaatorite abil on võimalik pakkuda praktikaväärset alternatiivi praegusele sõjaväelise-
le väljaõppele, kui on täidetud tõetruuduse nõue. Väljaõppe ülekandmine virtuaalkeskkon-
da vähendab mõttetut ajakulu ning võimaldab õpetada mitmekesisemaid oskusi kui senises 
praktikas on võimalik olnud – sedasi saab sõjaväeline väljaõpe toimuda praegusest tõhusa-
malt. Säästlikkuse kasuks räägivad tervisele ohutu õpikeskkond, loodusele tekitatava kahju 
ärahoidmine ning suur rahaliste kulutuste kokkuhoid hoolduse, remondi ja vahendite kulu-
mise arvelt.
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Motivatsiooni toetamine distantsõppel
Allar Kiristaja, KVA 8. MeVPK

Enesemääratlemise teooria järgi toetab õpilase sisemist õpimotivatsiooni kolme psühholoo-
gilise põhivajaduse – autonoomia, kompetentsi ja seotuse – täidetus (Ryan & Deci, 2000). Nii 
auditoorset õppetööd planeerides kui ka seda e-õppega kombineerides tuleks õpetamismee-
todite valikul just nende vajaduste rahuldamise peale mõelda. 2020. aasta haiguskriisi ajal olid 
koolid sunnitud aga minema üle täielikult elektroonilisele õppele. Tartu Ülikooli sotsiaaltea-
duslike rakendusuuringute keskuse tehtud uuringust selgub, et eriolukorra ajal kehtinud õp-
pekorraldus tekitas tudengites ärevust, toimetulekukahtlusi ja motivatsioonilangust (Trumm, 
Urmann, Remmik, Mägi, Tubelt, & Espenberg, 2020). Meetodid, mis toimisid klassiruumis, ei 
pruugi olla nii tõhusad distantsilt. Internet pakub varasemast rohkem võimalusi interaktiiv-
suseks ja sotsialiseerumiseks. Milliseid vahendeid saaks kasutada, et elektroonilisel distants-
õppel mainitud sisemist motivatsiooni toetada ning kas neid saaks ka Kaitseväes kasutada?

Sotsiaalmeedia kaasamine õppetöösse võib toetada kõiki psühholoogilisi põhivajadusi, eel-
kõige seotust. Kasutajad saavad lihtsas keskkonnas postitada, mida ise soovivad, saada tagasi-
sidet ja tunda, et nende arvamus loeb, täites nii autonoomia-, kompetentsi- kui seotusevajadust 
(Jensen, 2019). See võib olla ka põhjus, miks suur hulk inimesi arvutit või nutiseadet ainult 
sotsiaalmeedia jaoks kasutabki. Kodus arvuti taga loengu kuulamine ja teksti lugemine või 
kirjutamine võib ilma kaasõpilaste kohalolekuta tunduda sotsiaalselt isoleeriv, tekitades taht-
mise töö tegemise asemel veeta aega pere või sõpradega. Sotsiaalmeedia võib aidata seda klas-
siruumi puudumise tekitatud tühimikku täita. Akcaoglu ja Lee (2018) leiavad oma uurin gu 
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põhjal, et õpilased, kes lisaks e-õppekeskkonnale osalesid õppejõu loodud Facebooki grupis, 
tundsid tihedamat sotsiaalset sidet kaasõpilaste ja õpetajaga. Kui koolitööd meenutavad juba 
igapäevast sotsiaalmeedia kasutamist ning nende käigus saab oma suhtlusvajaduse täidetud, 
siis ei teki ehk nii suurt tungi neid vältida.

Õppetöö mängustamine võib toetada psühholoogilisi põhivajadusi. Distantsõppe ajal kodus võib 
õppuritel ette tulla takistusi eraeluprobleemide või argitoimetuste näol. Koolitööd tunduvad kui 
järjekordne tüütu kohustus või kaugem probleem, millega tegelemiseks enam motivatsiooni ei 
jätku. Mängimine on inimese jaoks üks lihtsamaid lahendusi, kuidas rõhuvast igapäevaelust 
pääseda. Mängustamine ei tähenda aga pelgalt ülesannete mänguks muutmist. See püüab lei-
da mängudest põhjused, miks nad motiveerivad, ja kanda neid üle muudesse keskkondadesse 
(Chapman & Rich, 2018). Arvutimängude puhul tagab tihti edu kaasahaarav narratiiv, valiku-
võimalused eri raskusastmega ülesannete vahel, massiivsed mitmemängija võrgumängud (ingl 
massively multiplayer online game, MMOG) soosivad tiimide ja kogukondade teket, mõnikord ilma 
seda otseselt isegi kohustamata. Chapman ja Rich väidavad oma uuringu põhjal (2018), et män-
guelemendid, millega saab jälgida enda ja teiste edenemist, olid kõige motiveerivamad. Kergesti 
sõltuvust tekitavates arkaadmängudes jagatakse punkte, auhindu ja koostatakse edetabeleid, et 
tekitada lihtsalt saavutustunnet. Viimasena mainitud vahendeid tuleb aga tarvitada ettevaatli-
kult ja läbimõeldult, kuna tegemist on väliste motivaatoritega, mis pikas plaanis võivad sisemist 
motivatsiooni vähendada (An, 2020; Ryan & Deci, 2000).

Kas neid vahendeid saaks kasutada ka elektroonilises distantsõppes Eesti kaitseväes? Sotsiaal-
meedia kaasamisel õppetöösse on takistusi. Teatud õppeainetes võib olla raske materjalide 
levitamispiirangu tõttu asutuseväliseid keskkondi kasutada. Tööajal sotsiaalmeedia kasuta-
mine ei ole ka üldjuhul väga soositud tegevus ning töövõrkudes on isegi enamik levinumatest 
platvormidest blokeeritud. Kaitseväe e-õppekeskkonnas ILIAS on otsesõnumite ja foorumite 
näol mõned sotsiaalmeedia elemendid küll olemas. Jensen (2019) toob aga välja, et sellised 
lahendused ei anna siiski samaväärset tulemust eraldiseisvate sotsiaalmeediaplatvormidega. 
Kontaktõppes juba kasutatakse mänge õppevahendina näiteks simulaatorite või taktikalis-
te otsustusmängude näol. Ka punktide jagamist ja edetabelite koostamist on mõni õppejõud 
klassiruumis kasutanud. Üksikute mänguliste elementide lisamine ILIAS-esse oleks küll liht-
ne ning alguses õpilaste tähelepanu köitev, kuid kui neil puudub kontekst ning teostus on 
nõrk, siis võib tulemus mõjuda hoopis negatiivselt nii motivatsioonile kui õpitulemustele (An, 
2020). Viimaks jõuame tõsiasjani, et Kaitseväe Akadeemia kodulehel leiduva e-õppe definit-
siooni kohaselt ei ole ILIAS loodud iseseiva õppekeskkonnana, vaid kontaktõppe toetajana.

Koduse distantsõppe ajal võib õpilaste motivatsioon eri põhjustel langeda. Sotsiaalmeedia ja 
mängustamine on vaid paar näidet vahenditest, millega saab interneti teel õppetööd korralda-
des motivatsiooni toetada. Kaitseväes on aga teatud olukordades nende kasutamisel takistusi. 
Sellegipoolest on nende hästi planeeritud kasutamisega võimalik parandada õpilaste moti-
veeritust ja sooritusi.
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Õpime sellest, mida näeme ja kogeme
Siim Siimann, KVA 23. MaVPK

On palju asju, millest me midagi ei tea, kuid sooviksime teada. Kui siia ilma sünnime, teame 
vaid seda, mida ise kogeme ja läbi elame. Elu vältel omandame uusi teadmisi igasuguste tege-
vuste kaudu nii kuulmise kui nägemise teel. Elukogemus on meie parim õpetaja, tänu millele 
tekivad seosed ja saame teadmisi, mida ühes või teises kohas paremini rakendada. Mõnel ini-
mesel on parem nägemis-, teisel jälle kuulmismälu. Nende abil luuakse seosed, mis meenuvad 
eri olukordades ning mida hiljem rakendada. Kas erinevatest kogemustest on võimalik õppida, 
et hilisem otsustusprotsess oleks kiirem?

Juhid on nagu õpetajad, kes jagavad oma alluvatele mitmekülgseid teadmisi. Aga nemadki 
peavad oma teadmisi kusagilt ammutama. Üks võimalus uusi teadmisi saada ning neid hil-
jem praktiseerida on sõjamängud. Sõjamängu mõiste tekkis 18. sajandi alguses Preisimaal, kus 
mõeldi välja mäng, milles kasutati koordinaate ning eri üksuste tähiseid ning mängiti teatud 
reeglite järgi (McConnell & Gerges, 2019). Preisi armee staabiülema arvates ei olnud tegu män-
gu, vaid treeninguga, mis aitab sõjaks valmistuda (McConnell & Gerges, 2019). Samas uurimu-
ses toodi esile, et mingi olukorra visualiseeritud joonise nägemine aitab paremini ja kiiremini 
otsustada. Silmade kaudu saab inimene teavet ning tänu sellele suudab paremini enda jaoks 
lahti mõtestada paljusid tegevusi ja probleeme. Teatud hetkel on sellest kasu reaalses olukorras, 
kuna ollakse sarnases situatsioonis juba olnud ning seetõttu on ka otsustusprotsess kiirem.

Kogemuse võime saada ka siis, kui näeme kõrvalt, kuidas teised inimesed käituvad ja mida 
nad erinevates olukordades ette võtavad. Eestvedamise ja hea eeskujuga mõjutatakse alluvate 
emotsioone, sooritust, rahulolu ning meeskonnatööd (Portela, Rouco, & Gladkikh, 2015). Täna-
päeva lahingud peetakse eelkõige linnakeskkonnas ning ülematel on seejuures väga oluline 
eeskuju näidata, et motiveerida oma alluvaid ning mõjutada enda käitumisega neid paremale 
sooritusele (Portela, Rouco, & Gladkikh, 2015). Kui juhid õpivad treeningutel tundma ennast 
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ja oma alluvaid, oskavad nad hinnata seda, kuidas alluvad eri olukordades toime tulevad. Sel-
leks peabki juht neid julgustama ning head eeskuju näitama.

Tänapäeva ühiskond on kaugele arenenud ning areng jätkub järjepanu. Seda saab kasutada ka 
õppimiseks ja kogemuste omandamiseks. Tänu tehnika kiirele arengule saab treeningutesse 
kaasata mitmesuguseid simulatsioone, kus inimesed ei saa viga, kuid õppimiseks on loodud 
sarnased tingimused nagu päriselus (Ayala, 2008). Simulatsioonid võimaldavad harjutada eri 
oskusi ja strateegiaid ning nende abil on võimalik osaleja sooritust ka hinnata (Ayala, 2008). Eri 
allikatest saadud teadmisi on võimalik simulaatorites rakendada, kuna seal toimuv sarnaneb 
reaalsusega. Kui kasutada õppimiseks päris tehnikat, näiteks tanke ja relvi, ning inimelusid, 
võib eksimus minna kalliks maksma ning ei anna võib-olla soovitud tulemust. Simulaatoris 
seevastu saab oma oskusi lõputult arendada ning hiljem need kaasa võtta reaalsesse olukorda. 
Selle käigus õpib inimene ka vahet tegema õige või vale otsuse vahel ning eksimuse korral 
saab sooritust korrata, kuni jõutakse õige lahenduseni.

Erinevad kogemused aitavad meil jõuda kaugele ning sellest on võimalik ka õppida. Oman-
dame elu jooksul palju teadmisi ning õpime neid hiljem kusagil kasutama. Eri treeningute 
käigus on võimalik tekitada nii-öelda drillipõhisus, kuna oleme sarnases olukorras juba olnud 
ning tänu sellele toimub otsustusprotsess kiiremini ja mõnevõrra tõhusamalt. Peame meile 
antud võimalused ja olukorrad ära kasutama ja ennast pidevalt arendama, kuna kõige pare-
mini õpime kogemustest. Mida lähedasemad need on reaalusele, seda rohkem on neist kasu.
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VÄÄRTUSTE ROLL JUHTIMISES JA ÕPETAMISES

Eetika ohvitserihariduses
Hans Kristjan, KVA 10. ÕVPK

Tänapäeval on sõjaväelise juhi hariduses väga tähtsal kohal eetika. Eetika on moraalifilosoofia 
haru, kuid mis teeb selle mõistmise sõjaväelise juhi jaoks oluliseks? Eetika püüab mõista anda, 
mis on õige ja mis on väär, aga see on väga lihtsakoeline katse püüda seletada märksa komp-
lekssemat filosoofia valdkonda. Paljudes välisriikide militaarakadeemiates õpetatakse eetikat 
eraldi õppeainena. Kaitseväe Akadeemia õppekavas sellist õppeainet ei ole. Minu arvates on 
see puudus, eriti olles tutvunud selle aine õpetamist ning arendamisvõimalusi käsitlevate ar-
tiklitega, kust selgub, et eriala edendamisest ollakse huvitatud. Miks on tähtis õpetada eetikat 
sõjaväelisele juhile? See on vajalik näiteks nendele juhtidele, kes välismissioonidel manööver-
üksuste ülematena peavad langetama otsuseid, sest just seal on õige otsuse tegemine kõige 
keerulisem. Siinkohal ei pea ma õige otsuse all silmas taktikaliselt, vaid moraalselt õiget ot-
sust. Otsustamise hetkel peab ülemal olema juba selge, milline on vale otsus, et selle pinnalt 
astuda järgmisi samme ning üksust juhtida.

Kui arutleda selle üle, kuidas tuleks õpetada eetikat Kaitseväe Akadeemias, peaks see aine 
olema kooli õppekavas. J. Joseph Miller annab oma artiklis Ameerika West Pointi sõjaväeaka-
deemiale kaks soovitust, kuidas sõjaväelist eetikat paremini õpetada. Esiteks soovitab ta kooli 
õppekava koostamisse kaasata tsiviilülikoolis hariduse saanud filosoofe, kuna West Pointi 
õpetajaskond koosneb peaasjalikult ainult sõjaväelise haridusega kaadriväelastest ning ne-
mad käsitavad eetikat väga ühemõtteliselt (Miller, 2004). Meil Eestis seda probleemi ei ole, 
kuna Kaitseväe Akadeemias ei koolitata kaadriväelastest filosoofe. Isegi sel juhul, kui eetika 
meie akadeemia õppekavasse lisatakse, asuks suure tõenäosusega tudengeid õpetama tsiviil-
ülikooli lõpetanud filosoof. West Pointis seevastu saab kadett spetsialiseeruda filosoofia eri-
alale ning lõpetada akadeemia filosoofia bakalaureusena.

Milleri teine soovitus on kaasata tsiviilspetsialiste ka West Pointi juhtkonda. Tema arvates 
tsiviilõpetajate töölevõtmisest ei piisa, sest õpetaja allub sõjaväelasest osakonnaülemale, kel-
lel on õigus teha tähtsamaid kooli kohta käivaid pedagoogilisi otsuseid. Milleri arvates an-
naks häid tulemusi see, kui õppeosakonna juhtide hulka kuuluks ka tsiviilspetsialiste (Miller, 
2004). Kaitseväe Akadeemias see juba nõnda ongi – meil töötab õppeosakonna ülematena ka 
tsiviilisikuid. Miller ei näe probleemi ka selles, kui sõjaväeakadeemiat juhiks tsiviilisik (Mil-
ler, 2004). Selles aspektis ma artikli autoriga täielikult ei nõustu, sest kui militaarkooli juhtida 
nagu tsiviilkõrgkooli, võib kaduda just see, mis seda institutsiooni militaarsena hoiab.
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Eelneva arutluse põhjal võib tõdeda, et tänu Eesti väiksusele ei ole meie akadeemias paljusid 
sarnaseid probleeme nagu Ameerika militaarõppeasutustel. Samal ajal on väiksusel omad mii-
nused, näiteks ei pruugi me saada nii laia spektriga haridust, nagu see on võimalik suurriigi sõ-
javäeakadeemias. Siinkohal saabki esile tõsta nii olulise aine nagu eetika puudumise Kaitseväe 
Akadeemia õppekavas. Arusaamine eetikast tõuseb esmatähtsaks siis, kui hakkame tulevikus 
oma üksust juhtima. Me ei saa end välja vabandada põhjendusega, et me pole eetikat koolis 
õppinud.

Kuidas peaks eetika õpetamine üldjoontes välja nägema? Siinkohal toon näitena Martin L. 
Cooki meetodi. Martin L. Cook õpetab eetikat Ameerika maaväe sõjakolledžis kõrgemate-
le ohvitseridele ning on jõudnud järeldusele, et parim sõjaväelise eetika õpetamise viis on 
nn suurte raamatute meetod. Meetodi järgi arutletakse klassiruumis seminari vormis prob-
leemide üle ja õppematerjalina kasutatakse vanakreeka ajaloolase Thukydidese teoseid, mis 
annavad Cooki hinnangul kõige terviklikuma pildi sellest teemast. Samas ta kritiseerib, et 
paljudel juhtudel piirdutakse üksnes Melose dialoogi käsitlemisega, mis jääb sõjaväelise eeti-
ka õpetamiseks väga pinnapealseks. Thukydidese Peloponnesose sõjast kirjutatud raamatud 
pakuvad väga häid näiteid eetilistest probleemidest, mida juhid peavad lahendama (Cook, 
2006). Siinkohal nõustun vägagi Cooki meetodiga õpetamaks eetikat Thukydidese raamatute 
näitel seminari vormis. Kui Kaitseväe Akadeemias peaks eetika õppekavasse võetama, siis 
Cooki meetodit peaksin ma ka meie oludes kõige sobivamaks.

Lõpetuseks leian, et tänapäeva kaitseväes on eetika õpetamine väga vajalik. Seda eelkõige 
nüüdisaja armee kuvandi tõttu, kus kaitsevägi on üha vähem teenistus ja rohkem elukutse 
ning see omakorda peaks tõstma esmatähtsaks moraalse kompassi olemasolu (Wolfendale, 
2009). Eetika tähendust mõistmata on see praegusel ajal väga keeruline, sest küsimus, mis on 
õige, tekitab ainult uusi lahkhelisid. Seetõttu leian, et eetika õpetamine tänapäevases kaitse-
väes oleks väga tähtis ning eetiliseks ohvitseriks olemine on privileeg, mis annab võimaluse 
olla nii hea juht kui ka õpetaja oma alluvatele. Ning just selle poole peakski praegusaja ohvit-
ser püüdlema.

Kasutatud kirjandus
Cook, M. L. (2006). Thucydides as a resource for teaching ethics and leadership in military 

eduacation environments. Journal of Military Ethics, (5)4, 353–362.
Miller, J. J. (2004). Squaring the circle: Teaching philosophical ethics. Journal of Military Ethics, 

3(3), 199–215.
Wolfendale, J. (2009). Professional integrity and disobedience in the military. Journal of Military 

Ethics, 8(2), 127–140.



40

Eetika ja moraali tunnetamise tähtsus
Karl Riive, KVA 10. ÕVPK

Sõna „eetika“ tuleneb kreeka sõnast ethos, mis tähendab hoiakuid ja uskumusi. Immanuel 
Kant illustreerib eetika olemust oma tsitaadiga „Seaduse ees on inimene süüdi, kui rikub õi-
gusi teiste suhtes. Eetika järgi on ta süüdi juba, kui ta mõtleb sellest.“ Tänapäeva mõistes on 
eetika ühiskonna arusaam õigesti elamisest loodud seaduste ja põhimõtete kohaselt. Eetikat 
aetakse tihti segamini moraaliga. Kuigi tegu on sünonüümidega, on neil siiski teatud erine-
vus olemas. Pealegi ei ole eetiline alati moraalne ja vastupidi. Lähiajaloost leiame palju juhtu-
meid ja õppetunde eetika vastu eksinud sõjaväelastest. Tänapäeva infoajastul levivad eetilised 
prohmakad meedias kiiresti, olukorda halvendab veelgi vaenulikult häälestatud välismeedia, 
kes kipub sündmust üle võimendama. Kuidas võib moraali ja eetika tunnetamine mõjutada 
kaitseväelast ja mida see tähendab laiemalt?

Arvan, et sõjaväelisel juhil on täita tähtis roll, olles eeskujuks oma alluvatele, kes omistavad 
juhi väärtused ja väärtushinnangud osana grupiidentiteedist ka endale. Juhi passiivsus võib 
põhjustada olukorra, kus grupiidentiteet kujuneb omasoodu ja sõjaväelised eetikanormid ja 
sisemine moraal kaovad. Graaff, Vries, Bijlevelt ja Giebels (2017) tõdevad oma uurimuse põhjal, 
et enamik alluvaid otsib eetilist eeskuju väljaspool iseennast. Nad tõid näiteid varasematest 
uurimustöödest, kuidas „halbade“ juhtide alluvad saatsid korda rohkem ebaeetilisi tegevusi. 
Seda kinnitab ka Hannah’i ja tema kolleegide (2013) uurimustöö Iraagis võidelnud USA rel-
vajõududest, kus selgus, et ebaõiglase või kuritahtliku ülema olemasolu on tugevas korrelat-
sioonis üksuse ebaeetiliste tegudega. Ülema halb eeskuju võib tekitada „strateegilise kaprali“ 
efekti, kus vähese kogemuse ja teadlikkusega sõdur suudab oma tegevusega mõjutada stra-
teegiatasandit. Siin peab paika vanarahva tõekspidamine, et kala hakkab mädanema peast.

Tänapäeva asümmeetrilise sõjapidamise puhul tõusevad eetika ja moraal üha tähtsamale ko-
hale. Afganistanis tegutsev Taliban, kelle vastu on võidelnud ka Eesti, ei otsi liitlasvägedega ot-
sest kontakti. Nende jõud peitub milleski muus kui lihtsalt mees mehe vastu sõdimises. Longs-
taff (2020) toob oma artiklis välja, kuidas Taliban üritab ära kasutada meie liberaaldemokraatia 
suurimat nõrkust, milleks on moraalne autoriteet ja kuidas seda tajutakse väesiseselt ja omade 
poolt kodus. Nn green-on-blue-rünnakud liitlasvägede vastu inimestelt, keda peame oma liit-
lasteks, ei ole lihtsalt ebaisikuline vägivald, vaid teadlik strateegiline otsus rünnata liberaalde-
mokraatia nõrgimat kohta. Niimoodi on võimalik saavutada taktikaline võit ilma ühtegi lasku 
sooritamata (Longstaff, 2020). Arvan, et välismissioonide puhul on ülimalt tähtis, et me tun-
netaksime moraalset õiguskohta igal tasemel, kuna kõik sõltuvad tegelikult üksteise toetusest. 
Missioonil osaleval sõduril on vaja lähedaste kinnitust, et ta võitleb õige asja eest, ja vastupidi.

Rahva moraalse toetuse kaotus võib tähendada sõjas lüüa saamist. Ehe näide sellest on Viet-
nam, kus USA hoolimata oma suurest sõjalisest ülekaalust ja faktist, et enamik lahinguid või-
deti, ei suutnud sundida Põhja-Vietnami alistuma. Üks moraalse toetuse kaotamise põhjusi 
peitub selles, et meedia tõi sõjaõudused televiisori kaudu otse rahvale näha. Tänapäeval see 
efekt võimendub veelgi, kuna tehnika areng on andnud kõigile võimaluse jäädvustada toimu-
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nu oma kaameraga ja edastada see meediasse. Niimoodi jõuab meieni üha rohkem infot konf-
liktipiirkondades toimuvast mõlema osalise silme läbi. Samas varjavad end selliste tegevuste 
puhul ka teatud ohud, nagu näiteks valeinformatsioonikampaaniad, kus mõlemad või üks 
vaenupooltest üritab mõjutada ülemaailmset arvamust endast ja vastasest. Ebaeetilise tege-
vusega on võimalik õõnestada vastase moraali, leida endale toetajaid, liitlasi ning saavutada 
poliitilisi eesmärke.

Lõpetuseks leian, et eetika ja moraali tunnetamine mängib rolli kaitseväe igal tasandil. Mo-
raalsed ja eetilised vead võivad jõuda väga kiiresti väga kõrgele ning nende kuhjumine võib 
omakorda tekitada uue efekti. Sellepärast on tähtis, et ohvitseril oleks tugev eetiline ja mo-
raalne tunnetusvõime ja ta suudaks seda ka oma alluvatele edasi anda ning oma eeskujuga 
sisendada.
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Elukestva õppe väärtustamine Kaitseväes
Karel Kuus, KVA 23. MaVPK

Tänapäeval on vaja oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendada, sest maailmas toimuvad muu-
tused nõuavad arengut nii tehnoloogialt kui ka inimestelt. Õppimine ei tohiks piirduda ainult 
kohustuslike kooliastmete läbimisega, vaid peaks toimuma läbi elu, nagu see on Kaitseväes. 
Edu saavutamiseks tuleb olla püüdlik ja arendada just oma nõrgemaid külgi ning Kaitsevägi 
pakub selleks mitmesuguseid võimalusi. Järgnevas vaadeldakse, kuidas toetab Kaitsevägi kui 
organisatsioon töötajate elukestvat õpet ja selle kaudu nende arengut.

Inimene suudab tegelikult omandada oskusi ja teadmisi nii, et ta ei pruugi sellest ise arugi 
saada. Eelkõige on elukestva õppe eesmärk täiendada oma teadmisi ja oskusi ühiskonna ning 
eelkõige enda vajadustele vastavaks. Kui nüüd võtame uurimise alla inimese, kes töötab Kait-
seväes ja täidab iga päev riigikaitseülesandeid, siis peame tõdema, et elukestev õpe kui selline 
toimub igal ametikohal, olenemata auastmest. Eeskujuks võib tuua näiteks Scouts pataljoni, 
mis igati seisab selle eest, et kogu tema üksuse isikkoosseisul oleks vähemalt keskharidus. 
Kuna tegu on pataljoniga, mis koosneb põhiliselt tegevväelastest, siis suunataksegi nad kesk-
haridust omandama, kui neil on selleks soov. Teenistusülesannete täitmine on küll esmatähtis, 
aga sinna vahele mahuvad ka mitmesugused kursused, mis koosnevad lühema- ja pikema-
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perioodilistest õpingutest eri kursustel ja õppeasutustes. Lisaks sellele pakub Kaitsevägi ühes 
kalendrikuus kolm päeva, et harida ennast mõnes tsiviilharidusasutuses. Valdav osa õppest 
toimub muidugi kaugõppe vormis. Kohalkäimiseks ja eksamiteks on need kolm päeva kuus 
piisavad ja nii ei hakka õpingud ka teenistusülesandeid segama. Kuna teenistusülesanded on 
erineva sisuga, nõuavad need tihtipeale spetsiaalset väljaõpet. Seetõttu on oluline tunnustada 
ja väärtustada kõiki õppevorme (Laal & Salamati, 2012). Sinanovic ja Becirovic (2016) jõud-
sid oma uuringus järelduseni, et õppimise eelduseks on motivatsioon ja õppimisvõimaluste 
mitmekesisus. Elukestvale õppele peavad püüdlema kõik osalejad igas vanuses ja mis tahes 
aspektist, olgu see kas individuaalne soov või motivatsioon edasi areneda ja tänu sellele kar-
jääriredelil tõusta. Kuna Kaitseväes teenib eri vanuses ja eri tasemega inimesi, peavad kõik 
olema igal ajal valmis ennast harima, kuna kogu Kaitsevägi on pidevas arengus.

Saades kõrgema auastme, tõustakse ka ametiredelil, millega omakorda tihtipeale kaasneb suu-
rem vastutus. Kaitseväes oodatakse inimeselt võimalikult tulemuslikku ülesannete täitmist. 
Eeldus, et juhikohale tõusnud kaitseväelane saab kohe talle antud ülesannetega hakkama, ole-
neb tema varem omandatud haridusest ja läbitud kursustest. Ta võib saada näiteks soomusrüh-
ma ülemaks, kuhu kuuluvad suure tulejõuga ja hea liikuvusega lahingumasinad. Kehva ette-
valmistuse ja vähese motivatsiooniga juhi käes muutuvad need relvad aga kasutuks metalliks. 
Wijnen-Meijer (2020) tõi välja, et õppimine ei lõpe kooli lõpetamisega ja seetõttu on oluline, et 
inimesed valmistuksid seda tegema terve ülejäänud elu. Esmatähtis on soov saada uusi teadmi-
si ja täiendada erialaoskusi. Kaitseväes on väga vajalik valmistada ette eri vanuses erialaspet-
sialiste ja panustada igasse pädevasse indiviidi nii palju kui võimalik. Peale selle on võimalus 
pärast sõjaväelise bakalaureusekraadi saamist Kaitseväe Akadeemias astuda magistriõppesse 
hoopis mõnes muus kõrgkoolis või muul erialal. Kaitseväes pakutav haridus on tänapäeval nii 
laiapindne, et selle omandanud ohvitserid leiavad tööd ka väljaspool organisatsiooni.

Kokkuvõtteks saab öelda, et Kaitsevägi on üks laiapindsemaid tööandjaid tööturul, pakkudes 
teenistust näiteks kaitseväelastele, juristidele ja ka tsiviilkodanikele mitmesugustel ametikoh-
tadel. Kaitseväelastele on ühes kuus ette nähtud kolm päeva enesetäienduseks mõnes muus 
haridusasutuses. Õpitakse üldjuhul kaugõppe vormis. Nagu essee alguses toodud Scouts-
pataljoni näide, kus kogu reakoosseisu harimine toimub vajadusel väljaõppe ajast, seejuures 
väljaõpet kahjustamata. Niiviisi panustame igasse meie kaasvõitlejasse ja tema arengusse ees-
märgiga luua hästi toimiv ja riigikaitselist ülesannet täitev Kaitsevägi. Samuti soositakse hari-
duse omandamist mõnes muus haridusasutuses. Tänu sellele saavutamegi laiapindsuse, mis 
meie kui väikeriigi puhul on määrava tähtsusega.
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Õpetaja isiklik eeskuju õpilaste väärtushinnangute kujunemisel
Oliver-Sander Luik, KVA 10. ÕVPK

Elame kiiresti arenevas ja muutuvas maailmas, kus edukat toimetulekut mõjutavad ka ini-
mese väärtushinnangud. Väärtushinnangute kujunemisele paneb aluse varajane lapsepõlv 
kodus – vanemate maailmavaade ja hoiakud, vaimsus ja materiaalsed võimalused. Kuid tea-
tud vanuses veedavad noored suurema osa oma päevast koolis, kus puutuvad kokku paljude 
erinevate õpetajatega. Tänapäeval ei saa õpetaja piirduda ainult aineteadmiste edastamisega. 
Juba J. W. Goethe on öelnud: „Pole kohutavamat kui õpetaja, kes ei tea enam midagi rohkemat 
kui seda, mida õpilased teadma peaks.” Iga õpetaja eesmärk peaks olema korraldada õppe-
tööd nii, et teadmiste ja oskuste omandamine oleks seotud väärtushinnangute kujundamise-
ga. Kui suurt rolli väärtuste kujundamisel mängib aga õpetaja enda eeskuju?

Õpetaja on alati olnud ühiskonnas kõrgendatud tähelepanu all. Aine vastu huvi tekitamise 
kõrval on tal ka tähtis ülesanne kasvatada isikliku eeskujuga vastutustundlikke ja rahulole-
vaid kodanikke. Schihalejev (2011) tõdeb, et õpetaja kutse-eetika seab rangemad nõuded kui 
mis tahes teise ameti oma ning seepärast peavad õpetajad kriitiliselt mõtisklema selle üle, mil-
liseid väärtusi nende käitumine peegeldab ja mida nad õpilastes kujundavad. Õpetaja peab 
ise kandma neid väärtusi, mida ta õpilastelt nõuab. Samas tuleb silmas pidada, et õpetaja 
on oma ametile vaatamata siiski eelkõige inimene. Inimesed teatavasti ei ole eksimatud ning 
vead on mõnikord paratamatud. Järelikult on Schihalejevi sõnul tähtis, et õpetaja julgeks ja 
tahaks oma eksimusi tunnistada ning nendest õppida. Nii annab õpetaja ka oma õpilastele 
edasi arusaama eksimise inimlikkusest ja et ebaõnnestumisest saab midagi tuleviku tarbeks 
kõrva taha panna – teha sellest järeldused ja olla teinekord targem. Ka Sutrop (2015) peab va-
jalikuks teadvustada, et väärtuskasvatus ei ole sugugi vähem oluline teadmiste edastamisest 
ja et väärtuskasvatus ongi kogu kasvatustöö alus.

Campbell (2003) toob välja, et õpetaja peab olema õpilastele eeskujuks, seisma õigluse eest 
ning ise käituma õiglaselt ja ausalt. Oma kogemustele tuginedes leian, et praegugi leidub veel 
koolides õpetajaid, kes tõstavad õpilaste peale häält, üldistavad ühe õpilase käitumist tervele 
klassile, saadavad kurje pilke, suhtlevad pahasel toonil, ei väärtusta õpilaste pingutust. Mõnel 
juhul võib negatiivne eeskuju tulevikus aidata ise paremaks inimeseks saada. Kuid samas 
võib pikaaegne viibimine keskkonnas, mis ei toeta õppimist, vaid hoopis alavääristab seda, 
viia täiskasvanuks saades tundeni, et inimene polegi täisväärtuslik, või muutub selline õpeta-
ja käitumine normaalsuseks ja see käitumismall võetakse eeskujuks ka oma lapsi kasvatades. 
Õigused, kohustused ja reeglid klassiruumis sõltuvad eelkõige sellest, milliseid väärtusi hin-
davad kasvatajad ise (Burman, Cooper, Ling, & Stephenson, 1998).

Võib juhtuda, et kodu ja kooli väärtushinnangud erinevad. Seetõttu võib kergesti tekkida 
konflikt õpetaja ja õpilase või õpetaja ja kodu vahel. Krulli (2000) hinnangul võtavad õpilased 
õpetajast eeskuju üldises suhtumises ellu, õppimisse ja õppeainetesse. Enamasti jäljendatakse 
autoriteetse isiku reaalset käitumist. Krull lisab, et seetõttu peab õpetaja ka oma elus juhin-
duma neist normidest, mida ta õpilastele edasi anda soovib ja millest neile räägib. Kuid sageli 
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ei pruugi need normid olla kooskõlas õpilase koduste normidega. Lapsevanem võib näiteks 
väärtustada häid õpitulemusi, mitte õpilase püüet neid saavutada või märgatavat õpitulemus-
te paranemist, mida väärtustab hoopiski õpetaja. Sel juhul võib kodustele tunduda, et laps 
ei pinguta või õpetaja pole piisavalt pädev oma töös. Sellises olukorras on raske leida head 
lahendust. Turi (2016) väidab, et õpetaja peaks õpilasele olema esimene näide inimesest, kes 
vastutab oma tööülesannete täitmise eest, vastutab ühiskonna ees ning vastutab ka enese-
arengu eest. Leian, et samas ei tohi õpetaja eesmärgiks olla võimalikult enesesarnase inimese 
kasvatamine. Kasvatada tuleb inimest, kes on enesekindel ja usub endasse, suhtub kõikidesse 
austavalt, mõistab oma tegude tagajärgi ning vastutab nende eest.

Sutropi (2009) hinnangul käsitletakse kogu koolikeskkonda kui väärtusruumi, mille elemen-
did avaldavad mõju õpilaste iseloomu kujunemisele. Väga tähtis on sobivate moraalsete ees-
kujude olemasolu, mistõttu õpetajast kujuneb väärtuskasvatuse võtmeisik. Iga õpetaja peaks 
kriitiliselt uurima oma väärtushinnanguid ning mõtlema, kuidas isikliku eeskuju varal mõ-
jutada oma õpilasi ja kogu ühiskonda. Õpetaja kui autoriteet ja eeskuju aitab kaasa ka õpeta-
ja rolli väärtustamisele ühiskonnas. 19. sajandil Saksamaal tegutsenud ja õpetajate õpetajaks 
peetud Adolph Diesterweg on öelnud: „Kõige õpetlikum aine koolis on õpetaja“ (viidatud 
Jung & Punnar, 2016, lk 56 järgi).
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Hoiakute kujundamine reservarmees
Frederik Tihhonov, KVA 23. MaVPK

Eesti kaitsevägi põhineb reservarmeel, kus meeskonna-, jao- ja rühmaülemad saavad välja-
õppe ajateenistuses ja iga päev teenistusülesandeid tegevväelastena ei täida. Seetõttu peab aja-
teenistus peale taktikaliste oskuste andmise kujundama ülemates vajalikud hoiakud, et sõja-
ajal oma teenistuskohustusi edukalt täita. „Jättes juhtide hoiakute kujundamise ajateenistuses 
tähelepanuta, tekib oht, et nad ei reageeri õppekogunemiste või mobilisatsioonikutsetele, või 
kui saabuvadki kohale, siis ei suuda asuda kiirelt täitma ametikohale vastavaid ülesandeid“ 
(Pungar, 2014, lk 71). Millised on need hoiakud ja väärtushinnangud, mida reservarmeega 
Kaitsevägi peaks oma väljaõppes kujundama?

Juhtidele tuleb anda ajateenistuses tegevusvabadust ning soosida initsiatiivi haaramist. Ni-
melt ei saa õpetada juhtidele ainuüksi taktikalisi teadmisi, sest kui Carl von Clausewitzi kirjel-
datud sõjaudus kaob moraal või püstitatud ülesanne muutub tähtsusetuks, ei ole teadmistest 
ega oskustest üksi kasu. Tänapäeval on lahinguruumile lisanud sügavust relvasüsteemide 
suurenenud laskeulatus ning transpordivahendite areng, mis on laiendanud üksuse maa-ala, 
millel operatsioone korraldatakse, ning lahingutegevus on üha enam hajutatud, nõudes see-
läbi reservväelastelt suuremat otsustavust ja ülesandekeskset juhtimist (Mõts, 2010). Kõrgemal 
ülemal puudub võimalus tegeleda käsijuhtimisega, samuti side katkedes ei tohi tekkida peata-
olekut. Seega nõuab lahinguruumi muutlikkus ülematelt iseseisvat otsustamist alates jao ja 
meeskonna tasemest, et ülema laiendatud eesmärk ellu viia. Kui ajateenistuses initsiatiivi haa-
ramist rahuajal ei harjutata, ei hakka see tööle ka sõjaajal (Pungar, 2014).

Kaitsevägi vajab kollektivistlikult meelestatud juhte, kes suudavad töötada suurema eesmärgi 
nimel. Juhte, kes kollektiivsete riiklike huvide nimel on valmis isegi oma elu andma (Kaitse-
väeteenistuse seadus, § 10 lg 1). See on aga vastuolus siinse piirkonna kultuuriruumi hoiakutega, 
sest üha enam lähtutakse kitsalt enda mina-identiteedist ja tähtsad on just erahuvid (Minkov, 
Hofstede, & Hofstede, 2010). Individualismi kasv on aga oht Kaitseväe kui organisatsiooni si-
dususele ja koostöövõimele, kui lõhe üksikisiku ja organisatsiooni eesmärkide ja huvide vahel 
paisub liiga suureks (Lukes, 1971). Sõjaväelise üksuse toimimiseks on aga ülioluline meeskon-
natöö, kus töötatakse õlg õla kõrval ka kohati ennastsalgavalt, et täita hierarhiast lähtuv ülema 
tahe. Nimelt on grupikuuluvus laiemalt see, mis tagab Eesti kaitseväe teovõime nii riigisiseses 
kui ka rahvusvahelises relvakonfliktis (Moore, 2011). Seega peab ajateenistus lisaks taktika 
õpetamisele rõhutama ka meeskonnatöö tähtsust, kus ühiselt töötatakse kõrgema eesmärgi 
nimel.

Laiemalt aga peab ajateenistuse käigus juurduma noortes juhtides kaitsetahe. See peab kujune-
ma kindlaks ja vankumatuks hoiakuks, sest hoiak on inimese püsiv valmisolek toimida kind-
lal viisil, mis on ülesandekeskse juhtimise ja laiapindse riigikaitse kandev alus (Bachmann & 
Maruste, 2003). „Näiteks selleks, et reservväelane osaleks õppekogunemisel, tuleb luua hoiak, 
et riik väärib kaitsmist ja temal on selles oluline roll“ (Pungar, 2014, lk 46). Vaatamata tõhu-
sale ja ajakohasele väljaõppele, väliselt toimivale distsipliinile ja ülemapoolsele kontrollile on 
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alluva tahe eesmärki või käsku täita esmatähtis. Nii on võitlusvõime kujundamisel, mis mää-
rab edu sõjalises tegevuses, eraldi moraalne komponent, mis rajaneb võitleja usul, et võitluse 
eesmärk on moraalne ja vajalik (Mõts, 2010). Seeläbi peab iga taseme ülem suutma selgitada, 
miks midagi tehakse ning mis on selle laiendatud eesmärk. Samuti peab ajateenistuses edasi 
andma isamaa-armastust ja kaitsetahet, et reservväelastest ülemates kujuneks see hoiakuks.

Kaitseväe ajateenistuse lõpetanud reservväelastest ülemad peavad olema algatusvõimelised 
ja iseseisvad juhid, kes ei jää ootama kõrgema ülema käsku, vaid suudavad toimida ülesande-
keskselt. Samuti on oluline, et reservväelasest ülem suudaks töötada kollektiivselt suurema 
eesmärgi nimel, mõistes oma kuulumist suuremasse süsteemi, mis teenib kollektiivseid ühis-
kondlikke huve. Seejuures aga on laiemas plaanis tähtis, et temas juurduks hoiakuks kaitse-
tahe, mis ka sõjaudus ja raskustes alles jääb.
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Mentorluse vajalikkus sõjaväelise juhi arengus
Ave-Triin Tolk, KVA 23. MaVPK

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes rakendati mentorlussüsteemi esimest korda 2011. aastal. 
Esialgu oli programm mõeldud uutele õppejõududele, et aidata neil organisatsiooni töösse 
sisse elada, parandada õppetöö kvaliteeti ning tõhustada õppejõudude koostööd (Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutustes…, 2011). 2019. aastal kinnitati Kaitseväe Akadeemia mentorluse kord, 
mille alusel on mentorlussüsteemi kaasatud ka kooli õppurid. Kaitseväe Akadeemia mentor-
luse korras on kirjas, et „sõjaväeliste juhtide kujundamine toimub peamiselt läbi õppekavade 
põhise õppetöö, millega paralleelselt toimub õppurite mentorlus“ (Kaitseväe Akadeemia ülema 
käskkiri nr 68, 2019, lk 3). Kuni 2019. aastani on Kaitseväe Akadeemias õpetatud kadette mentor-
lussüsteemita. Siit tekibki küsimus, kas mentorlussüsteem annab tulevaste sõjaväeliste juhtide 
õpingutele midagi juurde ja kuidas see mõjutab nende arengut.

Militaarmaailmas on mentorlus muutunud üha aktuaalsemaks teemaks ja uurimisvaldkon-
naks. Mentorlus on kahepoolne suhe mentee ja mentori vahel. Mentee on inimene, kes on 
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äsja organisatsiooniga liitunud ja ta on väheste kogemustega ning vajab mingis valdkonnas 
suunamist ja juhendamist. Tema mentor on mingi valdkonna spetsialist ja suurema kogemus-
te pagasiga isik. Mentor on teejuht, eeskuju, õpetaja ja toetaja, kelle eesmärk on panustada 
mentee arengusse ja karjääri (Johnson & Andersen, 2010). Kaitseväe Akadeemias on ühele 
mentorile määratud umbes kümme juhendatavat. Teiste riikide armeede mentorlussüsteemi-
de kohta kirjutatud artiklite põhjal võib väita, et pigem eelistatakse väiksemaid rühmi. Kui 
menteesid on vähem, suudab mentor igaühega individuaalselt tegeleda ja seeläbi saavutatakse 
paremaid tulemusi. Kuna Kaitseväe Akadeemias on menteesid rohkem kui mentoreid, on ju-
hendatavate rühmad suuremad.

Mentorlust on uuritud nii tsiviil- kui ka militaarmaailmas ja on leitud, et tõhus mentorlus-
süsteem parandab suurel määral organisatsiooni värbamisprotsessi. Näiteks kohanevad vär-
vatud kiiremini uue ametiga, nende rahulolu organisatsiooni ja töökeskkonnaga on suurem 
ning nad tõusevad karjääriredelil kiiremini (Johnson & Andersen, 2010). See omakorda muu-
dab organisatsioonisisese kommunikatsiooni tõhusamaks. Mentorlussüsteemi rakendamine 
aitab uustulnukal mõista kaitseväge kui organisatsiooni ja tema enda rolli selles. Kui ope-
ratsioonikäsu puhul on oluline teada, mis toimub kaks taset kõrgemal, siis mentorlusega on 
samamoodi. On leitud, et sõjaväelise juhi arusaam oma tulevasest ametikohast saab märksa 
selgemaks, kui tema mentor on temast kaks taset kõrgemal positsioonil (Stylianos, 2014). Tänu 
mentorlusele saab mentee teada, millised on tema tulevase üksuse eesmärgid ja ülesanne ning 
mida temalt kui alluvalt oodatakse. Võimaluse korral valitakse mentor üksusest, kuhu men-
tee pärast õpinguid tööle asub. See tagab tõhusama juhi-alluva suhte tulevikuks (Lester et al., 
2011). Selline toimimisviis valmistab mentee tema tulevaseks ametikohaks ette, annab sisendi 
uute eesmärkide seadmiseks ja hoiab teda õpingute ajal motiveerituna.

Enamasti kirjutatakse mentorlusest positiivses võtmes, aga on välja toodud ka negatiivseid as-
pekte. Näiteks võivad mentorist ülemal tekkida alluvate seas favoriidid. Kuna mentori ja men-
tee suhe võib kujuneda sõpruseks, siis on oht onupojapoliitika tekkeks, kus mingitele ameti-
kohtadele määratakse oma mentee teisi kandidaate arvesse võtmata (Thomas & Thomas, 2015). 
Teise negatiivse aspektina on Thomas ja Thomas (2015) välja toonud olukorra, kus mentor sa-
boteerib menteed, andes talle valet ja ebaolulist nõu karjääri või õpingute teemal. Kirjeldatud 
olukord on siiski pigem erand. Leian, et sellise olukorra hoiab ära see, et mentorlus on enamasti 
vabatahtlik ja kui inimene ei soovi olla mentor, siis ei pea ta endale sellist kohustust võtma.

Kokkuvõtteks võib öelda, et mentorlusel on sõjaväelise juhi hariduses kindlasti oma osa. Men-
torlus hõlbustab uutel teenistujatel organisatsiooni töösse sisseelamist, annab ülevaate organi-
satsiooni struktuurist ning aitab leida endale sobiva valdkonna, millele edaspidi spetsialisee-
ruda. Sõjaväelise juhi arengut soodustab mentoriga samasse üksusesse kuulumine. Seetõttu 
leian, et tegemist on ühe olulise aspektiga, millega Kaitseväe Akadeemia mentorlussüsteem 
peaks edaspidi arvestama. Kooli mentorlussüsteem peab kokku viima inimesed, kes on sa-
mast üksusest ehk näiteks keskastmekursuse kuulaja, kellest saab pärast õpinguid õhutõrje-
patarei ülem, on tulevaste õhutõrje eriala rühmaülemate mentor. Nii tagame väeosas tõhusa 
juhi-alluva suhte, mis on alguse saanud juba õpingute ajal.
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Juhtimine ja eetika
Johannes Solman, KVA 10. ÕVPK

Juhtimise ja eetika seos on ajaloo vältel pakkunud filosoofidele kõneainet. Kreeka filosoofi 
Aristotelese vooruseetika järgi on kõik põhilised otsused inimese loomuse vastu ning ini-
mest peaks hindama tema tahte järgi käituda õigesti. Niisamuti väitis keskaja filosoof Niccolò 
Machiavelli, et eesmärk pühitseb abinõu. Juhtimise eetilisus on olnud alati mitmetahuline 
probleem, millele pole ühtset lahendust. Sellest aga tuleneb küsimus: millised on eetilise juh-
timise tunnused?

Joanne B. Ciulla on oma artiklis öelnud, et hea juht on eetiline ja tõhus juht (Ciulla, 2005, lk 
161). Öeldust võib järeldada, et juht ei saa mitte alati olla ühtaegu eetiline ja tõhus, seda eriti 
sõjaaja vaatepunktist lähtudes. Need kaks omadust on tihtipeale omavahel vastuolus, nõu-
des inimeselt tõhusat tegutsemist, mis ei pruugi samas olla kuigi eetiline, ja vastupidi. Heaks 
näiteks saab tuua USA presidendi Harry Trumani, kelle käsul heideti aatomipommid Hiros-
hima ja Nagasaki linnadele, mille tagajärjel hukkus hinnanguliselt 200 000 inimest. Truman 
õigustas tegu pärast oma ametiaega, öeldes: „See oli kohutav otsus, aga ma tegin selle. Tegin 
seda, et päästa 250 000 Ameerika poisi elu, ning teeksin seda sarnastel tingimustel uuesti1“ 
(Jackson, 2015). Juhina peame langetama otsuseid, mille eetilisus paneb tihtipeale kahtlema 
selle teo õigsuses.

Samamoodi nagu teo eetilisusega peab arvestama ka teo elluviija motiiviga, mis mõnikord 
võib-olla nii altruistlik kui ka egoistlik. Patrick Mileham on öelnud, et altruism peab „tekita-
ma usaldust ja usku inimestevahelistes suhetes“ (Mileham, 2017, lk 142). „Eesti keele seletava 
sõnaraamatu“ järgi on altruism valmisolek isiklike huvide ohverdamiseks teiste heaolu ni-
mel. Altruistliku juhina käitumine tuleneb militaarmaailma tahtest hoida elus traditsioone, 
mida on ajaloo vältel seostatud sõjaväelise karjääriga, nagu näiteks pühendumist oma riigile 
1 Autori tõlge.
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ja selle relvajõududele. See aga tähendab, et inimene, kes liitub riigi relvajõududega, on valmis 
seadma riigi ja sõjaväe tahte enda omast ettepoole. Juhid, kes nõuavad altruistlikku käitumist 
oma alluvatelt, viivad tihtipeale täide tegusid, mille eetilisuses saab suuresti kahelda. David 
A. Hoing kirjutab Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi ajalehes The Tech, et Adolf Hitler, ka-
sutades I maailmasõja propagandaloosungit Volksgemeinschaft (eesti keeles ’rahvakogukond’), 
nõudis oma kaasmaalastelt täielikku allumist nii endale kui ka oma riigile. Nii soovis ta täita 
omaenda isiklikke eesmärke, näidates neid saksa rahvale altruistlikena. Altruism äratas usal-
duse saksa rahva ja Hitleri vahel. Hitler käitus enda arvates küll altruistlikult, aga selle varjus 
pani toime palju inimkonnavastaseid kuritegusid.

Juhina ollakse korraga kahes rollis, nii juhi kui ka alluva omas. Malham M. Wakin on öelnud 
järgmist: „Lojaalsus ja alluvus on kõige kõrgemad militaarvoorused.“ Ta jätkab oma mõtte-
arendust, tsiteerides William Shakespeare’i näidendit „Henry V“: „… meie kuulekus kuninga 
ees pühib selle kuriteo meilt ära2“ (Wakin, 1976, lk 575). Teisisõnu ei lasu vastutus käsu taga-
järgede eest mitte alluval, vaid ülemal, kes on selle käsu andnud. Käsku andes tuleb mõelda 
ka selle tagajärjele ja eetilisusele. Ega ilmaasjata pole Kaitseväe korralduse seaduses välja too-
dud kaks eri tüüpi käsku, mida saades tuleb viivitamata ette kanda vahetule ülemale: need 
on keelatud käsk ja tühine käsk (Kaitseväe korralduse seadus, § 33 ja § 34). Inimesi juhtides peab 
mõtlema kaks sammu ette, kui eetilised on käsud, mida alluvatele jagame, ning millised on 
võimalikud tagajärjed, kui need käsud täidetakse.

Juhtimise ja eetika sidumine pole lihtne. Täiuslik juht on korraga eetiline ja tõhus, kuid selline 
kooslus pole alati võimalik. Juhi eetilisust hinnates peab arvesse võtma ka tema teo motiivi. 
Alluvatele käske jagades tuleb alati mõelda mitu sammu ette ning analüüsida, kui eetiline on 
käsk, mida me palume oma alluvatel täita. Tasub mõelda ka sellele, millised võivad olla käsu 
tagajärjed.
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Hoiakutest ja nende kujundamise olulisusest ohvitserihariduses  
Kaitseväe Akadeemia näitel

Aleksander Kirss, KVA 23. MaVPK

Ühiskonnas omistatakse ohvitseridele erinevaid, tihtipeale stereotüüpseid hoiakuid. Näiteks 
eeldatakse, et ohvitser on kohusetundlik, korraarmastaja ja distsiplineeritud. Kuivõrd hoiak 
on ennekõike kalduvus hinnata objekti (näiteks teise inimese) olemust soosival või mittesoo-
sival viisil, mitte niivõrd isikuomadus (näiteks kohusetundlikkus, distsiplineeritus, korra-
armastus), siis võib öelda, et hoiakud aetakse tihtipeale segamini isikuomaduste või väär-
tustega. Hoiakud ja hoiakute kujundamine on ohvitseri jaoks suure tähtsusega, seda nii tema 
enda kui ka tema alluvate vaatepunktist lähtudes. Selleks, et aru saada, missugust tähtsust 
omavad hoiakud ohvitseri juures ja kas hoiakute kujundamine kui sihipärane tegevus on oh-
vitserihariduses oluline, tuleb esmalt defineerida hoiaku mõiste.

Hoiaku mõiste on ajas muutunud. Kui näiteks 1957. aastal mõisteti hoiaku all puhtalt eelsoo-
dumust reageeringuks, siis tänapäeval lähtutakse Eagly ja Chaikeni 1993. aastal sõnastatud 
definitsioonist, mille kohaselt on hoiak inimese kalduvus hinnata objektide (näiteks isikute, 
sündmuste, nähtuste) olemust teatud määral soosival või mittesoosival viisil, mis väljendub 
tunnetusliku, emotsionaalse või käitumusliku reageeringuna (Ainjärv & Häidkind, n.d.). Oh-
vitser puutub oma igapäevases teenistuses kokku suure hulga inimestega, keda paratamatult 
ei ole võimalik väga lähedalt tundma õppida, samas on ohvitseri seisukohast vajalik, et tema 
alluvad oleksid oma töös võimalikult tõhusad. Siinkohal saabki rääkida hoiakutest ja nende 
kujundamise olulisusest.

Oma 1977. aastal koostatud uurimuses tõid Ajzen ja Fishbein välja seose hoiakute ja käitumise 
vahel. Nende sõnul on „inimese kavatsus tema hoiaku tulem, järelikult on inimese teod en-
nustatavad tema hoiakute järgi“ (Ajzen & Fishbein, 1977). Kui soovida, et inimesed, militaar-
kontekstis alluvad, tegutseksid soovitud viisil, on järelikult oluline järjepidevalt kultiveerida 
positiivseid hoiakuid, eesmärgiga tagada üksusele tervikuna võimalikult hea väljaõpe. Selle-
tõttu kuulub positiivsete hoiakute kujundamine alluvate seas ohvitseri tööülesannete hulka.

Millist rolli mängivad hoiakud ohvitseri elukutse juures? Kui lähtuda hoiaku tänapäevasest 
definitsioonist, mille kohaselt on hoiak inimese kalduvus hinnata objektide olemust soosival 
või mittesoosival viisil, mis väljendub tunnetusliku, emotsionaalse või käitumusliku reagee-
ringuna (Ainjärv & Häidkind, n.d.), siis võib öelda, et ohvitseri jaoks on hoiakud oluline osa 
tema moraalsest kompassist. Näiteks peaks ohvitseri hoiak laiskuse, saamatuse ja ebaprofes-
sionaalsuse suhtes olema kategooriliselt eitav, tema reageering antud nähtustele aga õpetav, 
kasvatav, arendav. Kui ohvitser avastab teenistuses, et alluvad ei oska kasutada mingit neile 
ettenähtud relvasüsteemi, peaks ohvitser probleemi suhtuma halvakspanuga, kuid reagee-
ring peaks väljenduma täiendavas relvaõppes alluvatele, kujundades seeläbi oma alluvate seas 
positiivset hoiakut. Hoiakud ohvitseri jaoks on seega tema professionaalsuse ja autoriteedi 
oluline komponent.
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Kui oleme teinud kindlaks hoiakute olulisuse ohvitseri elukutses, siis tuleb küsida, kuidas on 
olukord hoiakute kujundamisega Kaitseväe Akadeemias pakutavas ohvitserihariduses. Sa-
mamoodi nagu ülejäänud Kaitsevägi, ei tegele Kaitseväe Akadeemia spetsiaalselt kasvatus-
tööga, samuti ei leia õppekavast eraldi väljundit positiivsete või ohvitserile kohaste hoiakute 
kujundamise kohta. Hoiakute kujundamisega tegeletakse kaudselt, kehtestades tulevastele 
ohvitseridele teatud normid, millest kinni pidada, ning reageerides kas kordaminekutele või 
eksimustele. Näiteks tunnustatakse kadetti, kes panustab aktiivselt kooli igapäevaellu ka väl-
jaspool temalt nõutavat fookust, samas kui alkoholijoobe tunnustega teenistusse ilmuv kadett 
saab enamjaolt kogu õppurkorpuse rivistusel rivi ees noomituse ja hoiatuse eksmatrikulee-
rimisest, kui selline käitumine peaks korduma. Seeläbi kujundatakse tulevastes ohvitserides 
positiivseid hoiakuid näiteks initsiatiivi ja aktiivsuse suhtes ja negatiivseid hoiakuid ebaeetili-
se ja lubamatu käitumise suhtes.

Hoiakuid on aja jooksul defineeritud eri moodi. Tänapäeval mõistetakse hoiakute all inimese 
kalduvust hinnata objektide olemust soosival või mittesoosival viisil, mis väljendub tunne-
tusliku, emotsionaalse või käitumusliku reageeringuna. Ohvitseri jaoks on hoiakud osa tema 
professionaalsest olemusest ja autoriteedist. Kuigi Kaitseväe Akadeemias ja Kaitseväes laie-
malt ei tegeleta spetsiaalselt kasvatustöö ega hoiakute kujundamisega, ei saa siiski öelda, et 
see küsimus on täiesti tähelepanuta. Seda tehakse kaudselt, tunnustades positiivset ning laites 
negatiivset ja lubamatut.
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Juhtimine kui kommunikatsiooni osa Kaitseväes
Karel Sarv, KVA 23. MaVPK

Kommunikatsioon võib olla väga mitmekülgne – igal inimesel on oma seisukohad ja mõt-
temaailm ning seetõttu tekivad ka suhtlemisel väga erinevad arusaamad. Inimestevaheline 
suhtlus on aga kõikjal ning sõnumeid edastatakse nii juhtimise, tavapärase infovahetuse kui 
ka teadmiste edasi andmise käigus. Samas võib kommunikatsioonistiil olenevalt valdkonnast 
erineda, kuid see ei tähenda, et üks sõnumite edastamise viis oleks vähem tõhus kui teine. 
Siinses essees keskendutakse kommunikatsiooni osatähtsusele militaarmaailmas ning sõnu-
mite tõhusale edastamisele ülematelt alluvatele või vastupidi. Ideaalses olukorras annab juht 
tundi enesekindlalt, räägib selge diktsiooniga ning näitab, et ka tema ise soovib õpetatava tee-
maga tegeleda. Sellegipoolest tuleb ette olukordi, kus toimub kirjeldatule täpselt vastupidine. 
Seega võiks kommunikatsiooni siduda ka väärtushinnangutega, sest sõnumi eduka edasta-
mise juures on väga tähtis selle usutavus. Milline on suhtlusoskuste osatähtsus juhtimispäde-
vuses militaarmaailma näitel? Kas on oluline, milline on juht oma alluvate ees ning milliseid 
väärtusi peab edukas juht kommunikatsioonis järgima?

Kommunikatsiooni kui juhile väga vajalikku tööriista tuleb kasutada eesmärgipäraselt, tugi-
nedes väärtustele ning kommunikatsiooni põhimõtetele. Alluvatel on erisugused isikuoma-
dused ja kõigi puhul peab rakendama erinevaid juhtimis- ja kommunikeerimisviise. Ajakirja 
Universitas Tartuensis endine toimetaja Merilyn Säde (2016) on kirjutanud, et kui organisat-
sioonis on tehtud muudatusi, siis on oluline, et alluvad oleksid kursis sellega, mis hakkab eda-
si saama ning kuidas see neid puudutab. Tegemist võib olla näiteks negatiivse muudatusega 
ning sel juhul peab juht alati teadma, mida ta teeb, ning sealjuures olema ka enesekindel, seda 
mitte ainult oma hääles, vaid ka kehakeeles (Lewińska, 2015). Samuti peab ülem kohanda-
ma oma suhtlusviisi keskkonnaga sobivaks, sest linnas on juhtimismeetmed teistsugused kui 
metsas (Urban, Bowers, Monday, & Morgan, 1995). Küll aga peab juhtimisstiil olema poliitili-
selt korrektne oma alluvate või ülemate suhtes ning ei tohi ära unustada üldisi põhiväärtusi, 
mida tuleb järgida ka suhtlemisel.

Kui võtta arvesse varem mainitut ning põimida see riigikaitsega, siis üheks tähtsamaks kom-
munikatsiooni kirjutamata reegliks on Kaitseväe põhiväärtuste järgimine. Üks nendest on asja-
tundlikkus. See tähendab, et juht peab väga hästi mõistma oma ülesannet konkreetses olukor-
ras ning teadma, missuguseid sõnumeid ja kuidas oma alluvatele edastada. Lisaks eelmainitud 
põhiväärtusele saab kommunikatsiooni siduda ka koostöövalmidusega. Tänapäeval on Kaitse-
väes juhi üheks ülesandeks anda oma alluvatele tegevusvabadust, kuna see aitab kaasa nende 
iseseisvusele ning soodustab vastastikuse usalduse kujunemist. On olukordi, kus juht on pel-
galt koordineerija ning juhtimine jääb mõne alluva ülesandeks, kes on üldjuhul valitud oma 
grupist (Lewińska, 2015). Näiteks võib rühmaülem lubada oma jaoülematel ise välja mõelda 
sobiva lahinguplaani või ükskõik mis ülesande. Samas võib siinkohal tekkida ka probleem – 
selleks, et lõpptulemus ei ebaõnnestuks, tuleb juhil osata väga täpselt ja selgelt edastada oma 
tahe ja soov. Kui aga tekib juba teatud ebakõla alluva ja juhi vahelises kommunikatsioonis, siis 
on suur tõenäosus, et ülesandekeskne juhtimine ei pruugi täita suuremat eesmärki.
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Kui tulla tagasi kommunikatsiooni põhimõtete ja Kaitseväe põhiväärtuste juurde, siis need 
sarnanevad nii mõnegi aspekti poolest. Nimelt on eduka kommunikatsiooni võti järgida Kait-
seväe põhiväärtusi. Mõlemad on vajalikud ning peegeldavad meie isikuomadusi, mida raken-
dame suhtlemisel. Suurimaks erinevuseks võib pidada seda, et Kaitseväe põhiväärtused on 
kivisse raiutud, kuid kommunikatsioonistiil valitakse vajadust mööda. Kui järgida korrektselt 
väärtusi oma alluvate ees, rääkida enesekindlalt ning olla avatud, saamegi kindlad ja konk-
reetsed kommunikeerimisstiilid. Kindlasti on kaasatud ka põhiväärtus vaprus, sest juht peab 
julgema rääkida oma alluvatele ausalt ja otsekoheselt, mis on toimumas või mis saama hak-
kab. Eriti kehtib see sel juhul, kui tuleb edastada halbu uudiseid. Oskus valida olukorrale so-
biv kommunikatsioonistiil on see, mis teeb meid headeks juhtideks (Bucăţa & Rizescu, 2017).

George Bucăţa ja Alexandru Rizescu (2017) on öelnud: „Kommunikatsioon ja juhtimine on 
teineteist täiendavad teadusharud ja mõjukad edu saavutamise elemendid.“ Suhtlusoskusel 
on väga suur roll juhtimispädevuses – mida paremini oma alluvatele informatsiooni edastada, 
seda kompetentsem on juht ka militaarmaailmas. Kui võtta arvesse Kaitseväe põhiväärtused 
ja segada need kokku kommunikatsiooniga, saame tulemuseks eduka juhi. Et saavutada mak-
simaalne tulem, peab juht olema oma alluvate silmis selline isiksus, kes järgib kõiki põhiväär-
tusi ning ei kuritarvita neid.
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ÕPETAJA VS. JUHT

Õpetajast juhiks – teekond sinna ja tagasi
Orm Angmar Kusnets, KVA 23. MaVPK

Õpetaja roll on vanem kui inimkond, kuid meie oleme selles vallas loomariigiga võrreldes 
arenenud äärmiselt kõrgele. Kõrvalt vaadates võib kooliõpetaja karjäärimudel tunduda kül-
laltki lame ja arenguteta, äärmisel juhul on võimalik saada õppealajuhatajaks või koolijuhiks. 
Sellest ka küsimus: kas õpetaja arenguvõimalused elukutse mõistes on tõesti niivõrd piiratud? 
Juhul kui see nii ei ole, siis kas õpetamine annab isikule juhiomadusi, et koolidirektoriks saa-
da, või väljendub koolijuhi positsioonile valimises lihtsalt usaldus pikka aega koolis töötanud 
õpetaja vastu?

Tõenäoliselt ei ole õpetaja karjäärimudel niivõrd algeline, kui esmapilgul paista võib. Võttes 
arvesse õpetamise eri tasandeid (alustades põhikoolist ja lõpetades kõrghariduse astmetega), 
muutub nimetatud stereotüüp juba kehtetuks. Eri tasemed nõuavad erisuguseid oskusi, näi-
teks alg- ja põhikoolis on õppurite vanusevahe niivõrd suur, et nende astmete õpetaja vajab 
põhjalikke teadmisi psühholoogiast ning peab suutma kohaneda muutuva auditooriumiga. 
Eesti koolis tohib õpetada inimene, kellel on vähemalt kõrgharidus ja õpetajakutse, mille saa-
miseks tuleb teha kutseeksam. Kui aga soovitakse õpetada ülikoolis või rakenduskõrgkoolis, 
on doktorikraad sellele karjääriastmele tõusmise miinimumnõue. Saavutatud tase on enne-
kõike tõestusmaterjal oskuste ja kompetentsi kohta ning töölepingu alustamise usaldusalus.

Sõjaväelise õppe ja juhtimise kontekstis on usaldus väga kõrges hinnas nii mõneski suurrii-
gis, näiteks USA-s on see lausa põhiväärtus (Thomas, Dickson, & Bliese, 2001). Ka Kaitseväe 
Akadeemias käib õppetöös, eriti pedagoogikaõppes, pidev usalduse arendamine rühmatööde 
kaudu, kus eri projektidele valitakse juhid, kes tööd korraldavad. Hea juht peab usaldama nii 
oma kolleege kui ka iseennast ning seetõttu on õpetajate täienduskoolitused igati omal kohal. 
Näiteks USA-s korraldati koolitus SCI-LINK, millega arendati õpetajate koostöö- ja õpetamis-
oskusi ning anti soovitusi, kuidas oma uute teadmiste varal klassitunde huvitavaks muuta 
(Howe & Stubbs, 2003).

Hea hariduse kandja üks eeldus on tugevad juhiomadused, mida oma valdkonnas rakendada. 
Eriti tähtis on valida sihtrühmale sobivaimad meetodid. Nooremate laste tähelepanu õppimi-
sel hoidmine on äärmiselt keerukas ülesanne ning vajab otstarbekohast lähenemisviisi. Ka 
vanemate vanuserühmade motiveerimine ei ole kerge ülesanne. Lisaks tuleb arvestada iga 
õppuri eripäraga (Kovas et al., 2015). Seega on õpetajal kasutada samad töövahendid mis ju-
hilgi, aga selle vahega, et õpetajal on kohustus lahendada probleeme õppurist lähtudes, sest 
õpilaskond veel ei oska ega võib-olla soovigi näha suuremat pilti. Hinnanguliselt on alles 
kõrgkoolis võimalik suunata haritavaid õppetööle keskenduma huvitava ülesandega, mitte 
niivõrd premeerides ja keelitades, kuna selleks ajaks on õppurites küpsenud arusaam, mida 
nad soovivad saavutada ja kuhu jõuda. Erandiks siinkohal on kutseõppeasutused, kus õpilane 
on oma elukäigule juba suuna andnud ja elukutse valinud.
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Nagu eelnevast järeldada võime, ei ole õpetaja karjäärimudel hoopiski mitte nii lame, kui es-
mapilgul tunduda võib. Siiski tuleb nentida, et see pole niivõrd traditsiooniline vertikaalne 
karjääriredel, kuivõrd horisontaalne keerukaid ülesandeid pakkuv karjäärilava. Algkooli, 
kutsekooli ning ülikooli pedagoogidel on kõigil omad nõuded, vajadused ja katsumused. Li-
saks toimub õpetajaametis pidev enesearendus usalduse, koostöö, erialapädevuse ja igasu-
guste teiste vajaminevate oskuste vallas. Üks selline oskus on juhtimisoskus, kuna õpetaja 
ülesanne nii klassiruumis kui väljaspool seda on õppureid juhtida, motiveerida ning suunata. 
Tähtis on sinna juurde valida sobivaimad meetodid ning arvestada tuleb nii sihtrühma kui 
terviku kui ka iga õppuri eripäraga. Kõik see kehtib võrdselt juhi ja õpetaja kohta.
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Juht ja õpetaja
Gren Eric Jaanus Kala, KVA 23. MaVPK

Juht on tihtipeale õpetaja rollis ja vastupidi. Nii juht kui ka õpetaja vastutavad oma alluvate 
eest ning lisaks paljudele muudele kohustustele tuleb neil jälgida, et alluvad saaksid pädeva 
väljaõppe. Hea väljaõppe puhul võib eeldada, et alluvad saavad keskmisest paremini hakka-
ma, on koostöövalmis, kokkutöötanud ja suudavad tegutseda vastavalt olukorrale. Vaatamata 
pingelisele situatsioonile tuleb alluvatel oma ülesanne täita ning seejärel, kui olukord lubab, 
saada ülemalt tagasiside. Mis vahe on õpetajal ja juhil, kui tegelikkuses täidavad nad erisugu-
ses keskkonnas sarnaseid ülesandeid ja kohustusi?

Juhi ülesanne on tagada oma alluvate kompetentsus ja nende oskuste täienemine. USA armee 
kindral Mark A. Milley on öelnud: „Tänapäeval otsime armeesse juhte, kes on väledad, paind-
likud, hea kohanemisvõimega, pädevad, füüsiliselt ja vaimselt vastupidavad ning mis kõige 
tähtsam – iseloomuga. Iseloom väljendub selles, kuidas meie teod, otsused ja suhted kattuvad 
armee eetikakoodeksi ja väärtustega“ (viidatud Ferrell, 2016, lk 19 järgi). Julgen väita, et Eesti 
kaitseväkke ei saa valida tulevasi juhte samade standardite järgi, kuna meil niigi napib tule-
vasi ohvitsere. Seetõttu peame olema avatud vastu võtmaks seda, mida meile pakutakse. Juhi 
puhul on väga tähtis, et ta oleks pädev nii teoorias kui ka praktikas ja tugeva iseloomuga. 
Kuna alluvad tegutsevad ainult oma ülema käsul, siis tuleb juhil ka vastutada nende tegude 
eest. Et juht ja juhtimine saaksid toimida, peab ülemal olema alluvatega kas hea läbisaamine 
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või peab ta hoidma neid hirmuvalitsuse all. Kõrvalseisjana olen täheldanud, et tihtipeale allu-
vad kardavad oma ülemat. Selline hirmule tuginev juhtimine ei pruugi aga alati hästi toimi-
da. Kui alluvad kannatavad pideva vaimse pinge all, võib see halvasti lõppeda ning tervisele 
laostavalt mõjuda – tekivad psüühilised häired.

Juhid peavad suutma ajaga kaasas käia ja pidevalt ennast täiendama ehk saama täienduskooli-
tusi. Õpetajagi peab oma teemat hästi valdama, muidu pärsib ta oma õpilaste arengut. Õpetaja 
puhul on tähtis veel see, et ta suudaks kaasata õppetöösse kogu klassi. Kindlasti omandavad 
õpilased materjali paremini, kui õppejõud toob näiteid elust enesest ja rikastab õppetundi 
oma kogemusest rääkides. Vähesed õpilased suudavad uut infot vastu võtta ja selgeks saada, 
kui õpetaja loeb puiselt õpikuteksti ette ja sinna loogilisi järeldusi või näiteid ei too. On leitud, 
et õpetaja pädevusel on kõige suurem mõju õpilase käitumismallile ja edukusele (Fullan, 2001, 
Fullan, 2006). Siiski ilmneb siin doominoefekt, kuna õpetajas avalduvad juhiomadused, mis 
omakorda mõjutavad õpetaja motivatsiooni ja õppekvaliteeti tagasisides õpilase sooritusega 
(Stegmaier-Nappi, 2019). Teisisõnu, õpilaste teadlikkus, mis on saavutatud tänu õpetajale, mo-
tiveerib ja innustab ka õpetajat. Õpetaja rajab teadmisi edasi andes teed tulevastele juhtidele ja 
nende alluvatele. Õpetajad puutuvad kahjuks sageli kokku ka selliste õpilastega, kes ei soovi 
tunnitöös osaleda. See on õpetajatele tõsine probleem, sest kui õpilane ei taha tema aines ma-
terjali omandada või hakkama saada, siis sellega langeb ka õpetaja motivatsioon.

Õpetaja ja juht on paljuski väga sarnased. Nad mõlemad edastavad auditooriumile oma eri-
alaga seotud teadmisi, mille alluvad peavad endale selgeks tegema. Mõlema alluvad õpivad 
siiski iseendale, lihtsalt info tähtsus on isesugune. Peale selle on nende klassiruumid väga eri-
nevad. Ühes kirjeldatakse esmalt ülesannet teoreetiliselt ja seejärel oodatakse praktilist soori-
tust ning järk-järgult töötatakse üksusega iga samm kokku. Õpetaja keskendub klassiruumis 
pigem teoreetiliste teadmiste edasiandmisele ja õpilane peab suuresti ise asjast aru saama. Kui 
midagi jäi tunnis arusaamatuks, tuleb hiljem iseseisvalt lisamaterjali otsida ning läbi töötada.

Lõppkokkuvõttes on õpetajal ja juhil ühine eesmärk – jagada teadmisi. Erinevus seisneb vaid 
selles, et õpetajad keskenduvad teoreetilisele poolele, kuid juhid peavad pädevalt edasi andma 
nii teoreetilisi teadmisi kui ka oskuse neid praktikas rakendada.
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Õpetaja kui juht Kaitseväe struktuuris
Klaid-Kristen Nöps, KVA 23. MaVPK

Enamasti mõistetakse ühiskonnas juhi ja õpetaja rolli võrdlemisi erinevalt. Õpetajana nähak-
se eelkõige isikut, kes haridussüsteemis inimesi õpetab või koolitab, samas juhi ülesandeks 
on kooskõlastada ja korraldada inimeste tööd nii, et see tagab organisatsiooni sujuva talitluse 
(Üksvärav, 2004, lk 33). Kaitsevägi on aga üks väheseid organisatsioone, kus need rollid on nii 
tihedasti põimunud, et ei pruugi enam olla eristatavad. Nii tekibki olukord, kus üks inimene 
peab täitma kahte oma olemuselt täiesti erinevat rolli, mis nõuavad ka erisuguseid iseloomu-
omadusi. Fiedleri ettenägematuse teooriale (1972) tuginedes arutlen siinses essees, milline 
juht oleks sobilik Eesti kaitseväele ning millisel määral peaks temas olema juhi ja millisel 
määral õpetaja omadusi.

Fiedleri ettenägematuse teooria (contingency theory of leadership) järgi hinnatakse kaastöötajaid 
(siinse essee kontekstis nii õpetajaid kui juhte) nende meeldivuse ja efektiivsuse järgi ning 
paigutatakse nad ühtsele LPC (least preferred co-worker) skaalale (Fiedler 1972). Skaala ülemises 
otsas paiknejad ehk suure LPC-skooriga inimesed on orienteeritud suhetele, heale töökesk-
konnale ja sidemete loomisele. Need on omadused, mis on tähtsad just õpetamise puhul, kuna 
õppeedukust mõjutavad klassisiseste suhete kõrval ka klassivälised suhted. Ka USA haridus-
süsteemi nüüdisajastamise üks eestkõneleja Alfie Kohn väidab, et kui õpetaja tunneb aktiivset 
huvi ka õpilaste koolivälise tegevuse vastu, tõstab see õpilaste motivatsiooni ning õppeedu-
kust (Kohn, 2006, lk 103). Nii aitab suure LPC-skooriga õpetaja parandada õpitulemusi ja tõsta 
motivatsiooni ning just sel põhjusel hinnatakse ka näiteks Kaitseväes eriti neid tegevväelasi, 
kes ei alaväärista ajateenijaid ning suudavad neis tekitada ühtekuuluvustunde.

Skaala teises otsas paiknevad väikese LPC-skooriga inimesed, kes on sotsiaalselt vähem ak-
tiivsed, kuid tänu sellele tegelikult produktiivsemad ja loomingulisemad töötajad, kuna nad 
on orienteeritud probleemide tõhusamale lahendamisele ja suudavad pingelises olukorras 
jääda ülesandekeskseks (Fiedler, 1972). Sellest võib järeldada, et väike LPC-skoor tuleb ka-
suks just suurte organisatsioonide juhtimisel ning juhiülesannete täitmisel. Siiski ei tasu ära 
unustada, et erinevad olukorrad vajavad erinevat käsitlemist ning Kaitseväe toimimine rahu-
ajal tähendab hoopis midagi muud kui sõjaajal. Ehkki väikest LPC-d võib tõepoolest seostada 
parema juhtimisvõimega, tuleb selle kasulikkus esile just sõjalises konfliktis, mis nõuab väga 
konkreetset alluvussuhete toimimist ning selget probleemikeskset mõtlemist. Kaitseväe üles-
anne rahuajal on koolitada hästi toimiv reservarmee ning selleks on paratamatult vaja inime-
si, kelles peituvad nii juhi- kui õpetajaoskused.

Kergejalaväe kontekstis tuleb nende kahe rolli koostöö kõige ilmekamalt esile rühmaülema 
isikus. Esiteks on rühmaülema ülesandeks uutele ajateenijatele Kaitseväe eluolu tutvustada 
ning nad struktuuri sulandada. Selle ülesandega saab hakkama piisavalt toetav ning avatud 
inimene, kes aitab uustulnukail end koduselt tunda, kuid samal ajal peab rühmaülem suutma 
end ka kehtestada. Rühmaülem peab olema küllaltki osav suhtleja, et ta suudaks enda allu-
vaid tundma õppida sedavõrd, et rühmaliikmete individuaalsete oskuste ja võimete piiridega 
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arvestada, kuid samal ajal peab ta nõudma rühmasisest kindlat taset. Ühelt poolt peab rühma-
ülemal endal olema väga hea arusaam Kaitseväe struktuurist ja selle toimimisest, kuid ta peab 
oskama seda ka adekvaatselt edasi anda, ennast korrektselt ja täpselt väljendada. Nii peab 
rühmaülem oskama alluvatele individuaalselt läheneda, kuid ei tohi kunagi silmist kaotada 
rühma kui tervikut, sest rühm peab töötama ühise eesmärgi nimel. Ka Raoul Üksvärav (2004, 
lk 213) näeb juhi keskse ülesandena just kooskõlastamist, kuna rühma ühised jõupingutused 
annavad alati paremaid tulemusi kui individuaalsed kooskõlastamata pingutused. Siit järel-
dub selgelt, et heal rühmaülemal on nii õpetaja kui ka juhi oskused, kuid praegusel rahuajal 
peaks ta oma isikuomaduste poolest asetsema lähemal LPC-skaala ülemisele osale, kuna hea 
suhtlusoskus on reservväeosade koolitamisel äärmiselt oluline.

Eesti kaitsevägi on riigiüksus, mille ülesanne on tagada riigi julgeolek, kuid selle eesmärgi 
täitmine sõja- ja rahuajal erineb suurel määral, mistõttu nõuab ka sõjaline väljaõpe mõlemas 
olukorras erinevat käsitlust. Kuna sõjaolukorras on oluline kiire reageerimine ja ülesande 
täpne täitmine, siis nõuab sellise olukorra kontrollimine heade juhioskustega inimest. Samas 
rahuajal on prioriteedid teised ning hea juhtimis- ning õpetamisoskus seostub paratamatult 
hea suhtlusoskusega. Nii ei saa Eesti kaitseväe põhjal öelda, et tuleb eelistada ühte või teist. 
Erinevad oskused tõusevad esile erinevates olukordades, kuid üldjoones peaks sõjalise üksuse 
juht suutma täita nii õpetaja kui juhi rolli.
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Õpetaja kui juhi isikuomaduste mõju õppuritele
Raoul Sander Maine, KVA 23. MaVPK

Kõik juhid ja õpetajad mõjutavad oma alluvaid ja õppureid iseenda olemusega. Eriti õpetajad, 
kes õpetavad noori inimesi, omades nende üle kontrolli faasis, kus on kerge neid mõjutada 
ja vormida seda, kuidas nad tulevikus käituvad. Seetõttu on oluline, et õpetajad oleksid oma 
õpilastele eeskujuks. Nagu on öelnud John Hattie, siis vastus küsimusele, kuidas õppeedu-
kust parandada, ei peitu mitte kodus ega koolide üldises arendamises, vaid õpetajas. „Vastus 
peitub mujal – inimeses, kes sulgeb klassiruumi ukse ja on õpilastega nende õppeprotsessi 
ajal koos“ (Hattie, 2003). Mis isikuomadused võiksid aga heal õpetajal ja juhil olla ning kuidas 
need omadused avaldavad mõju õpilastele?

Selleks, et rääkida juhtide isikuomadustest, tuleb esmalt lahti mõtestada, mis juhtimine üldse 
on. Juhtimises leidub palju mõisteid, millel puudub üheselt kokkulepitud definitsioon (Raffo 
& Clark, 2018). Mistõttu pole ka juhtimise mõistel üldlevinud definitsiooni. Seega tuleb juh-



59

timise defineerimiseks siinses essees kasutada mitme idee sünteesi. Kouzese ja Posneri ning 
Rosti ja Fiedleri (viidatud Raffo ja Clark 2018, lk 208–218 järgi) järgi saame konstrueerida oma 
juhtimise definitsiooni. Juhtimine on mõjutussuhe juhi ja tema järgijate vahel, eesmärgiga lii-
kuda ühiste püüdluste ja/või eesmärkide poole, kus juht juhib ja koordineerib meeskonnaliik-
mete tööd. Õpetaja nagu juhtki juhib oma õppureid, et saavutada ühiseid eesmärke.

Õpetajad peavad oma õppurite mõjutamiseks rakendama nii oma koolis õpitud oskusi kui 
ka olemasolevaid isikuomadusi. Just need isikuomadused võivad mõjutada õppureid kõige 
rohkem. Hea õpetaja peab olema autentne, ning seetõttu pole ka võimalik oma isikuomadu-
si õpilaste eest varjata. Instruktor, kelle isikuomaduste hulka kuulub koostöövalmidus, võib 
suuta oma õpilastega vahetumalt suhelda, luues sellega klassiruumis õppimist soodustava 
keskkonna (Kneipp, Kelly, Biscoe, & Richard, 2010). Meeldiv keskkond lubab õpilastel ennast 
vabamalt tunda ning julgustab neid rohkem oma arvamust avaldama ja seeläbi teemasse roh-
kem süvenema, mis omakorda tõhustab õppimist.

Õpetajate isikuomadused avaldavad mõju igale õppurile klassiruumis. Need mõjutavad õpila-
se edukust ning teadmiste omandamist. Õpilaste edukus ei seisne ainult saadud hindes, vaid 
ka selles, kuidas see hinne saavutati, kas õpilased tundsid teema vastu huvi või õppisid seda 
lihtsalt sellepärast, et nad pidid (Inayat & Ali, 2020). Kui õpetaja on suutnud õpilastes tekitada 
huvi, olles koostöövalmis ning luues positiivse, toetava õhkkonna, siis õpilased tunnevad suu-
rema tõenäosusega teema vastu huvi. See aitab õppematerjali läbi töötades luua seoseid ning 
teadmisi paremini omandada. Tänu sellele jäävad need teadmised pikemaks ajaks meelde 
ning nendest on ka rohkem kasu.

Õpetajad on juhid. Juhtides oma õppureid iga päev klassiruumis, viivad nad neid lähemale 
oma eesmärkidele. Selleks, et see protsess oleks võimalikult efektiivne ja sujuv, peab õpetaja 
suutma luua klassiruumis positiivse keskkonna. Selle loomisele aitavad kaasa õpetaja isiku-
omadused, mis omavad mõju ka õppuritele. Õpetaja koostöövalmidus suurendab õppurite 
õpitahet ning loob keskkonna, kus teadmised ei jää pinnapealseks.
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Juhi roll õppimise protsessis
Andree Lilleorg, KVA 23. MaVPK

Juhi kanda on meeskondlik edu ning organisatsiooni eesmärkide täitmine. Juhtimise alla 
saab määrata ka õppimise. Meeskondlik õppimine on viis, kuidas üritatakse saavutada or-
ganisatsiooni eesmärke ning protsessi käigus ilmnenud probleemide lahendamisest tekivad 
õpimomendid. Olenevalt juhi juhtimisstiilist või suhtumisest eesmärgi saavutamisse kujuneb 
ka õpimoment. Kui edukas võib olla meeskondlik õppimine, kui juht on positiivne või nega-
tiivne?

Meeskondliku õppimise käigus meeskond tegutseb, saadakse andmed, reflekteeritakse, an-
takse tagasisidet ning tehakse vajalikud muudatused (Somech & Naamneh, 2017). Võtmemo-
ment on dialoogi tekkimine meeskonnas ning sellest järelduste tegemine. Kui dialoog on puu-
dulik, ei tule sellest järeldust ega ka õppimist. Dialoogi puhul on oluline, et juht juhib seda 
vajalikku suunda. Tuleb arutada teemakohaseid asju ning keskenduda mõtte tuumale. Juht on 
vajaduse korral ka otsustaja, kes kinnitab või lükkab ümber dialoogi käigus tehtud järeldused 
ning selle asjakohasuse eesmärgi kontekstis.

Juhid loovad meeskondliku koostöökeskkonna ning juhid, kes lähtuvad transformatsioo-
nilisest juhtimisstiilist, suudavad meeskonda inspireerida, motiveerida ja julgustada selle 
liikmeid küsima abi üksteiselt ning olema üldisemalt avatud suhtumisega. See suurendab 
meeskonna tõhusust ning psühholoogilist turvatunnet (Hedlund, 2016). Sellest saab järeldada, 
et hea juht panustab aega meeskonna lõimimisse ning et keskkond, milles ollakse ja suhel-
dakse, on turvaline, kus kõik võivad arvamust avaldada. Arvamuse avaldamine pingevabas 
keskkonnas tekitab rikkaliku arutelu ning see omakorda soodustab meeskondlikku õppimist 
(Koeslag-Kreunen, Van den Bossche, Hoven, Van der Klink, & Gijselaers, 2018). Sellises kesk-
konnas peaks tekkima meeskonna tugevam sidusus, sest kõikidel on õigus vestlust alustada 
ning vajadusel teiste liikmete ideedele ka vastuväiteid esitada. Sellises meeskonnas mõiste-
takse, et kriitika ei ole halvustav, vaid aitab kaasa probleemi lahendusele. Juhi ülesanne on sel 
puhul jälgida, et kriitika oleks asjakohane ja kas sellest on võimalik midagi õppida.

Juht, kes väldib otsuste tegemist ja alluvatega suhtlemist on ebaefektiivne, destruktiivne ning 
mõjutab negatiivselt meeskonnaliikmete üleüldist heaolu (Hedlund, 2016). Selline juht on hu-
katuseks nii meeskonnale, eesmärkide saavutamisele kui ka õppimisele. Kui juht ei soovi pa-
nustada meeskondliku koostöö ja turvalise keskkonna loomisse, ei ole võimalik saavutada 
edukat meeskondlikku õppimist. Õppimist soodustab positiivne juhtimine (Koeslag-Kreunen 
et al., 2018). Destruktiivne keskkond ei soodusta ei õppimist ega üldist eesmärkide saavuta-
mist. Leian, et põhiprobleem on sobiva keskkonna puudumine. Inimesed tunnevad, et nende 
arvamus ei loe või et nende töö ei ole oluline. Isegi kui alustatakse vestlust, ei tulda sellega 
kaasa või laidetakse teiste arvamus maha. Sellise olukorra teine külg võib luua tingimused, 
et toimub individuaalne õppimine, aga kas see õpimoment mõjutab kuidagi organisatsiooni 
lõppeesmärgi saavutamist positiivses suunas? Leian, et sellest on siiski vähe kasu suurema 
eesmärgi täitmisel.
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Kokkuvõtvalt saab öelda, et juhi roll meeskondlikus õppimises on tähtis. Juht kujundab kesk-
konna, suunab ning võtab vastu otsuseid, mis omakorda panustab meeskondlikku õppimisse. 
Mõttevahetus ning eri seisukohtade võrdlemine ning sellest saadud järeldused loovad soodsa 
pinnase meeskondlikule õppimisele. Edu on seal, kus on positiivne juhtimine ning läbikuk-
kumine ähvardab destruktiivse juhtimise korral.
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Juhi pädevused õpetades
Kaarel Kaspar Eit, KVA 23. MaVPK

Ajaloo vältel on juhte vaadeldud kui eeskujusid – teerajajaid, kellelt on midagi õppida. Mida 
täpselt neilt õppida või kuidas? Üks võimalus juhi õpetamispädevuste mõtestamiseks on võr-
relda juhi ja õpetaja omadusi. Hea juht on nagu õpetaja, kes suunab oma meeskonna oman-
dama uusi oskusi, lahendama ülesanded, saavutama eesmärki, toetades ja kujundades seeläbi 
alluvate arengut. Hea õpetaja eesmärgistab oma tegevuse ja hoolitseb selle eest, et õppijad 
seaksid endale sihte ja vastutaksid oma õpitulemuste eest, kuid juhib ise õppimise kulgu. 
Paljud õppimist käsitlevad tegurid, mis kehtivad tsiviilõpetamises, on üle kantavad kaitseväe 
konteksti, kuid mil määral sõltub pedagoogiliste teadmiste rakendamisest või juhile sobilikest 
isikuomadustest see, kui hea on juht?

Eesmärkide seadmine osalejatest lähtudes on tähtis nii õppimises kui õpetamises. Juht nagu 
õpetajagi peab arvestama meeskonnaliikmete eelneva õpikogemuse, isikuomaduste ning gru-
pi üldise tasemega. Lisaks vastutavad nii juht kui õpetaja seatud eesmärkide täitmise eest 
(Postareff & Lindblom-Ylänne, 2008). Pädev juht valib parima tee eesmärkide saavutamiseks 
ning kontrollib edenemist igas etapis. Tähelepanuta ei tohi seejuures jätta ka motivatsiooni-
teooriat, kus suur osatähtsus on osaleja sisemisel ja välisel motivatsioonil ning oskusel leida 
nende vahel tasakaal. Juht peab suutma motiveerida ja teisi oma juhtimisstiiliga kaasa tõmma-
ta, kuid ei tohi jätta vigu märkamata. Juht peab omama nii psühholoogilisi kui ka pedagoogi-
lisi teadmisi osalejate vajadustest ning nende mõjust efektiivsele tegutsemisele (Ryan & Deci, 
2017). Näiteks ei saa õppimist toimuda, kui inimene muretseb oma turvalisuse pärast või tema 
füsioloogilised vajadused on rahuldamata.

Militaarmaailmas on aga keeruline eelnimetatud teooriate järgi käituda ning väga suurel 
määral tugineb eri olukordadele reageerimine juhi isikuomadustele: millist juhtimisstiili 
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konkreetses olukorras kasutatakse ning kas juhil on üldse olemas teadmised ja oskused, et 
neid juhtimisstiile rakendada. Rootsi armee näitel saame järeldada, et destruktiivse juhtimis-
stiili rakendamine selleks sobimatus kohas võib kaasa tuua palju negatiivseid aspekte, mis 
mõjuvad demoraliseerivalt nii üksikisikutele kui ka tervele organisatsioonile (Fors Brandebo, 
Österberg, & Berglund, 2019). Sellepärast on väga tähtis, et juhid oleksid teadlikud destruk-
tiivsetest juhtimisstiilidest, et osata nende rakendamisest hoiduda. Suuremat rõhku tuleks aga 
panna õige juhtimisstiili valikule ja praktiseerimisele, kuna see tagab usalduse juhi vastu ning 
organisatsioonisisese ühtsustunde. Usaldus juhi vastu ning uskumine rolli, mida organisat-
sioonis täidetakse, teeb neist efektiivsema tiimi (Stănciulescu & Beldiman, 2019). See, kas äsja 
kooli lõpetanud ohvitseril on oskused ja piisav kogemus, et rühma ette minnes ning väljaõpet 
korraldades seda saavutada, oleneb juba juhi isikuomadustest, mida on tunduvalt keerulisem 
kujundada.

Teoorias on kõik justkui kõik ilus, kuid kahjuks on paljude metoodikate päriselus kasutamine 
keeruline, seda eriti militaarkeskkonnas, kus piir positiivse ja negatiivse stressi vahel on õhk-
õrn. Juhte ning eri juhtimisstiile on seinast seina ja olgugi et väljaõpe või teooria on omanda-
tud samadel alustel, leiavad need erisugust rakendust. Paljud juhid pöörduvad õpitule vaa-
tamata tagasi juurte juurde, kuidas kunagi oli väljaõpe korraldatud ja seeläbi isegi midagi 
selgeks tehtud. Jätkates vananenud metoodikate praktiseerimist, kaevatakse aga sügav auk 
organisatsiooni arengusse, kuna ei minda uuendustega kaasa. Leian, et heaks juhiks kujune-
misel on suur osakaal hea ja halva eristamise oskusel. Ebapädevate juhtimismudelitega kokku 
puutudes suudetakse ära tunda toksilisi juhte ning säilitada positiivne töössesuhtumine, mis 
tagab edasiviiva mõtlemise organisatsioonilise arengu ning jätkusuutlikkuse suunas.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et kõik juhid ei pruugi olla õpetajad, kuid enamik õpetajad on juhid, 
kuna nad juhivad mingit arenguprotsessi. Kaitseväe juhtidel peavad olema teadmised nii pe-
dagoogikast kui ka psühholoogiast, sest tänu nendele suudetakse tagada paremad tulemused 
ning suurendada tõenäosust, et alluvad järgnevad juhile ka suurema riskiga olukorras.
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Meeskonnatöö vajalikkus õpetades ja juhtides
Margus Jaansoo, KVA 23. MaVPK

Tõenäoliselt teab suurem osa inimkonnast, mida tähendavad sõnad „õpetaja“ ja „juht“. Need 
on kaks ühiskonnas väga laialt levinud ametit. Esmapilgul võivad need ametid tunduda üsna-
gi sarnased, aga kui lähtuda nende definitsioonist, võib leida erinevusi. Juht on mingi kindla 
asutuse tööd korraldav isik, seevastu õpetaja on pigem haridusasutuses töötav kooliõpeta-
ja. Siinses essees pannakse kaalukausile kaks ametit – kooliõpetaja ja kasumiettevõtte juht. 
Eeldatavasti vajavad mõlemal ametikohal töötavad inimesed iga päev meeskonnatööoskusi. 
Alljärgnevas arutletakse, kummas valdkonnas väärtustatakse meeskonnatööd rohkem ning 
miks.

Kaplani, Klebanovi ja Sorenseni (2012) korraldatud värbamise uuringu tulemustest selgub, et 
firmajuhile tulevad kasuks pigem „täitmisele“ (käsu/ülesande täitmine ja alluvatele ülesande 
andmine ja selle täitmise kontrollimine) orienteeritud omadused. Tähtsaimad nendest on 
tõhusus, püsivus, pühendumus ja analüütiline (kriitiline) mõtlemine. Uuringust selgus veel, 
et oluliseks peetakse juhtimise juures umbes 30 eri isikuomadust. Kaplan koos kolleegidega 
rõhutab, et edu saavutamiseks ei olegi meeskonnatööle orienteeritud omadused nii tähtsad kui 
„täitmisele“ orienteeritud omadused (Kaplan, Klebanov, & Sorensen, 2012). Kuna äriettevõtte 
eesmärk on teenida tulu ja saavutada konkurentide ees edumaa, tuleks värbamise juures 
uuringu järgi tähelepanu pöörata pigem „täitmiseks“ vajalike omadustega inimeste leidmisele. 
Meeskonnas töötamise oskus on pigem boonus „täitmisele“ orienteeritud omaduste kõrval. 
Kaplan, Klebanov ja Sorensen (2012) toovad veel välja, et kui meekonnatööd rakendatakse 
üle määra, võib juht saada töölistega liiga lähedaseks ja muutuda leebeks. Juht võib tööliste 
nõudmistele liiga kergelt järele anda ning ei pruugi enam töötada kasumi teenimise, vaid 
tööliste heaolu parandamise nimel (Kaplan, Klebanov, & Sorensen, 2012).

Vastupidi Kaplani jt uuringule toob Kao (2019) oma õpetaja isikuomaduste uurimuses välja 
just meeskonnavaimu tähtsuse. Uurimusest selgub, et meeskonnatööoskustest on väga suur 
abi sportlikke elemente sisaldavates tundides, kus on väga lihtne tuua sisse võistlusmomenti. 
Uurimus tõestab, et just võistlusmoment ja teadmine, et õpilane võib olla teistest parem, annab 
õppurkonnale meeskonnavaimu ja teotahet juurde. Uurimusest saab veel teada, et võistlus-
momenti on võimalik ära kasutada ka teooriatundides – õpetaja peab olema vaid leidlik ja 
oskama seda tunniga siduda (Kao, 2019). Võistlusmoment ja koostöö aitavad õpilastel teadmisi 
paremini omandada ja õpikeskkond tundub neile seeläbi palju mugavam.

Anderson ja Speck (1998) väidavad oma uurimuses, et õpe on tõhusam, kui klassi ees ei seisa 
mitte üks õpetaja, vaid tundi annavad mitu inimest koos. Niiviisi tagatakse õpilastele mitme-
külgsem hindamine ja tagasiside. Samuti toovad autorid välja, et mitme õpetaja osalus innus-
tab õpilasi tunnis kaasa rääkima ning ka õpetajate vahel tekib dialoog, mida õpilased jälgivad 
suurema huviga kui monoloogi (Anderson & Speck, 1998). Allikate järgi on oluline soodustada 
meeskonnatööd nii õpilaste kui ka õpetajate vahel.
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Juht ja õpetaja on siinses essees kasutatud allikate põhjal väga erinevad ametid. Nimelt ette-
võtte juhtimiseks ei vaja juht tingimata meeskonnatööoskusi (Kaplan, Klebanov, & Sorensen, 
2012). Äriettevõtetel on ainult üks eesmärk – teenida tulu. Pole tähtis, mil määral selle tegevuse 
juures rakendatakse meeskonnatööd. Ettevõtteid huvitavad juhtide juures just need isikuoma-
dused, mis aitavad firmal kasumit suurendada. Juhi ülesanne on panna töölised tulemuslikult 
tööle ja kui ta suudab seda teha meeldiva koostöö vormis, on see ainult boonus kasumi teeni-
mise kõrval. Seevastu õpetajaameti juures ei saa mööda vaadata meeskonnatöö vajalikkusest. 
Teadmiste paremaks omandamiseks on vaja suunata õpilased koostööle, et õppimise tõhusus 
kasvaks (Kao, 2019). Kui suudetakse õppeprotsessi kaasata ka võistlusmoment, parandab see 
õppimise edukust veelgi. Samamoodi peab koostöö toimima õppejõudude vahel. Mitme õp-
pejõu osalusega loeng on märksa mõjusam monoloogina peetud loengust (Anderson & Speck, 
1998), andes õpilastele võimaluse jälgida õppejõudude dialoogi, mis omakorda tagab teadmis-
te parema omandamise. Peale selle annab mitme õpetaja olemasolu õpilastele mitmekülgse-
ma hindamise ning tagasiside.

Kokkuvõtteks võib väita, et meeskonnatööoskus tuleb kasuks nii juhi kui ka õpetaja töös. Roh-
kem väärtustatakse meeskonnatööd õpetajaametis. Ettevõtte juhile on meeskonnatööoskus 
ainult boonuseks firma kasumi kasvatamise kõrval. Tulu teenimine on juhi prioriteet ning 
temalt oodatakse pigem „täitmisele“ suunatud omadusi. Seevastu õpetaja töös ei saa mööda 
vaadata meeskonnatöö vajalikkusest. Kui õpetaja suudab õpilased panna koos õppima, kul-
geb teadmiste omandamine hõlpsamalt ja õpikeskkond on meeldivam. Õpitulemusi parandab 
ka õpetajate koostöö. Kahe õpetaja osalusega tunnis on õpilastel võimalik osa saada õpetajate 
dialoogist klassi ees, mida on palju lihtsam jälgida kui ühe õpetaja monoloogi. Veel ühe plus-
sina saavad õpilased mitme õpetajaga tunnist mitmekülgsema tagasiside ja hindamise.
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