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SAATESÕNA

Kaide Tammel, Andres Saumets
Head lugejad! Teie käes olev artiklikogumik on ajendatud aja vahemikul 
01.09.2018–31.10.2020 ellu viidud uurimisprojektist, mille keskmes on 
tervik liku olukorrateadlikkuse võime loomine laiapindseks riigikaitseks1. 
Projekt kuulub RITAprogrammi2 ning algatati Kaitseministeeriumi, Riigi
kantselei ja Siseministeeriumi tellimusel. Projekti täitjaks valiti konsortsium, 
kuhu kuulusid Cybernetica AS, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja 
 Kaitseväe Akadeemia. Nagu selliste rakendusteaduslike uurimis projektide 
puhul tavaks, koostas konsortsium SA Eesti Teadusagentuuri esitatud 
pakkumis kutsele vastamiseks uuringuettepaneku, mis sai nimeks Manticus 
Apollo. 

Manticus Apollo projekti täideti tihedas koostöös tellijaga ning selle eri 
etappidesse kaasati laiapindse riigikaitse valdkonnas tegutsevaid eksperte. 
Kuna tegemist oli RITAprogrammi esimesse vooru kuuluva projektiga, 
 pakkus selle elluviimine ohtralt õpikohti nii tellijale kui ka projekti täit jatele. 
Tunnustada tuleb kõigi projektis osalenute – eksperdid, intervjueeritavad, 
sõjamängu korraldajad ja selles osalejad – pühendumist ja abivalmidust. 
See annab julgust loota, et tavapärasest keerukamad teadusprojektid, mis 
 hõlmavad eri valdkondade praktikuid ja teadusdistsipliine, on võima likud 
ka tulevikus.

Siinsesse erinumbrisse valitud teemad koorusid välja Manticus Apollo 
projektist ning need võiksid huvi pakkuda kõigile riigikaitsest huvitatuile, 
kuid eelkõige teadlastele, ekspertidele ja õppuritele. Artiklite eesmärk on 
jagada projekti käigus saadud uusi teadmisi ja vaatenurki ning toetada aka
deemilist debatti. Nii nagu Manticus Apollo projektis, on ka kogumikus 
esindatud autorid väga erinevatest teadusdistsipliinidest. Loodame, et lugeja 
jaoks on autorite pakutud erinev vaade laiapindsele riigikaitsele ja olukorra
teadlikkusele põnev ning mõtteid ja edasist uurimist ärgitav. 

1 Manticus Apollo (01.09.2018−31.10.2020). RITA 1/0150. Projekti teostajad Cybernetica 
AS, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Kaitseväe Akadeemia.
2 RITA (tuletatud sõnadest riigi ja teadusarendus) on Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu 
toetatav programm, mille eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel 
ning teadus ja arendusasutuste võimet ühiskondlikult oluliste uuringute tegemisel. Programmi 
kaudu rahastab SA Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaalmajandusliku 
eesmärgiga rakendusuuringuid.

https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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Kogumiku esimeses artiklis avab doktor Ivo Juurvee Eesti riigikaitse laia 
käsituseni jõudmise tagamaid. Kui rootslased kõnelevad oma süsteemi silmas 
pidades totaalkaitsest (ingl total defence) ja soomlased avarast julgeolekust 
(ingl comprehensive security)3, siis Ivo Juurvee artiklist selgub, et Eestis on 
aastate jooksul sarnase sisu tähistamiseks kasutatud erinevaid sõnakujusid, 
mille valik ei ole olnud süsteemne. 

Ivo Juurvee alustatud teema jätkuks analüüsib Manticus Apollo projekti 
terminoloog doktor Reet Hendrikson laiapindse riigikaitse terminoloogiaga 
seonduvat. Autor toob rohkelt näiteid Manticus Apollo projekti käigus esile 
kerkinud probleemkohtadest ning pakub lahendusi. Kuna laiapindne riigi
kaitse eeldab eri valdkondade koostööd ning suutlikkust kiirelt olukorda 
hinnata ja reageerida, tuleb üksteisest parema arusaamise nimel teha järje
pidevat tööd. Kas ja kuidas jätkub laiapindse riigikaitse terminitöö, millega 
Manticus Apollo projektis algust tehti, on veel lahtine, kuid loodetavasti 
innustab Reet Hendriksoni artikkel astuma samme, mis võimaldavad alus
tatud tööd jätkata.

Kogumiku kolmandas artiklis käsitlevad reservkolonel Aarne Ermus ja 
doktor Jaan Murumets kriisi, ohtu ja riski. Autorid selgitavad mõistete ole
must ning analüüsivad nende kohta Eesti laiapindse riigikaitse kon tekstis. 
Astudes välja harjumuspärasest ametkonnapõhisest mõtte ja mõiste
maailmast, pakuvad autorid Eesti jaoks uudse ja senisest süsteemsema 
lähene mise kriisile ja kriisiohjele. 

Politseikolonel Erkki Koort keskendub oma artiklis samuti kriisidele, 
täiendades eelmise artikli teoreetilist vaatepunkti kolme juhtumi analüüsiga. 
Uurimus annab suurepärase võimaluse heita pilk dekaaditagustesse sünd
mustesse, mille lahendamine nõudis erinevate ametkondade kiiret ja  tõhusat 
koostööd. Juhtumianalüüsid toovad välja nii koostööd takistavad kui ka 
soodus tavad tegurid. Lisaks annavad sündmuste kirjeldused kasulikke 
tausta teadmisi Eesti praeguse laiapindse riigikaitse mõistmiseks.

Major Veiko Dieves annab ülevaate Manticus Apollo projektis  matkitud 
kriisist, mille lahendamine nõudis erinevate ametkondade koostööd. 
 Artiklis kirjeldatakse kriisi matkimiseks loodud sõjamängu aluseid, mängus 

3 Vt nt Objectives for Swedish Total defence 2021–2025 – Government bill ‘Totalförsvaret 
2021–2025’ 2020. – Government Offices of Sweden, December 18. https://www.government.
se/governmentpolicy/defence/objectivesforswedishtotaldefence20212025govern
mentbilltotalforsvaret20212025/ (20.12.2020). Vt ka Comprehensive security. – Puolus
tusministeriön Turvallisuuskomitea. https://turvallisuuskomitea.fi/en/comprehensivesecurity/ 
(20.12.2020).

https://www.government.se/government-policy/defence/objectives-for-swedish-total-defence-2021-2025---government-bill-totalforsvaret-20212025/
https://www.government.se/government-policy/defence/objectives-for-swedish-total-defence-2021-2025---government-bill-totalforsvaret-20212025/
https://www.government.se/government-policy/defence/objectives-for-swedish-total-defence-2021-2025---government-bill-totalforsvaret-20212025/
https://turvallisuuskomitea.fi/en/comprehensive-security/
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kasutatud uudset tehnoloogilist lahendust ja mängu kulgu ning tutvus
tatakse ka peamisi tulemusi.

Manticus Apollo konsortsiumis olukorrateadlikkust ja otsustustuge 
 uurinud doktor Merik Meriste, doktor Kalev Rannat, akadeemik Leo 
Mõtus, emeriitprofessor Mare Teichmann ning insenerid Tõnis Kelder ja 
Jüri  Helekivi  toovad lugejani artikli, milles kirjeldatakse erinevate kriisi
olukordade matkimise ning olukorrateadliku otsustustoe loomise võima
lusi. Autorid vaatlevad ka probleeme, mis kerkivad esile laiapindse riigikaitse 
jaoks toimiva olukorrateadlikkuse süsteemi loomisel. 

Manticus Apollo konsortsiumi juht doktor Peeter Laud, professor 
 Hayretdin Bahşi, doktor Aleksandr Lenin, Manticus Apollo projekti juht 
Kalev Mändmaa, doktorantnooremteadur Jaan Priisalu ja programmeerija 
Reedik Tuuling annavad ülevaate elutähtsate teenuste ristsõltuvuse analüüsi 
tulemustest. Artiklis kirjeldatakse projekti käigus tuvastatud kitsaskohti 
ning antakse soovitusi jätkutööks.

Kogumiku eelviimases artiklis, mille autorid on akadeemik Leo 
Mõtus, emeriitprofessor Mare Teichmann, doktor Merik Meriste, doktor 
Kalev  Rannat, doktorantnooremteadur Jaan Priisalu ning doktor Jaanus 
 Kaugerand, otsitakse võimalusi olukorrateadlikkuse loomiseks süsteemis, 
mille moodus tavad erinevate ülesannete ja omadustega süsteemiosalised. 
Selleks pakutakse välja kontseptsioon, mis toetab võimepõhiste mudelite 
rakendamist.

Süsteemiosaliste võimete hindamisele ning võimepõhise planeerimise 
küsimustele keskendub kogumiku viimases artiklis ka major Ivo Peets. 
Autor läheneb teemale organisatsiooniarhitektuuri kaudu, leides  analüüsi 
tule musel, et Eesti laiapindse riigikaitse mudeli kirjeldamisel võib nii 
 organisatsiooniarhitektuuri kui võimepõhise planeerimise metoodika 
 osutuda suure potentsiaaliga tööriistaks.

Kuigi teie ees olevasse erinumbrisse mahtus vaid väike osa laiapindse 
riigi kaitse ja olukorrateadlikkusega seotud teemadest, on siinsed eesti keelsed 
teadusartiklid esimene verstapost Eesti laiapindse riigikaitse ja olukorra
teadlikkuse uurimisel. Sügav kummardus kõigile autoritele, kes pidid siinse 
kogumiku artikleid kirjutades väljuma oma eriala seatud raamidest ja otsima 
erinevate maailmade kokkupuutepunkte. 

Head lugemist ja kaasamõtlemist!

Toimetajad Kaide Tammel ja Andres Saumets
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ÜHTSEST RIIGIKAITSEST TOTAALKAITSE KAUDU 
RIIGIKAITSE LAIA KÄSITUSENI:  

EESTI RIIGIKAITSE MÄÄRATLEMISEST  
KÕRGEMA TASANDI STRATEEGIADOKUMENTIDES

Ivo Juurvee

ÜLEVAADE. Manticus Apollo projekti täitmisel tekitasid dokumentides kohati 
segadust paralleelselt koos riigikaitsega käibivad sõnad lai, laiapindne, laia põhjaline, 
lai käsitus, lai käsitlus jt. Artiklis uuritakse nende terminite kasutamist seadustes ja 
kõrgema tasandi strateegiadokumentides alates Eesti iseseisvuse taasta misest ning 
luuakse probleemis selgust. Selleks intervjueeriti eri aegadel Eesti julgeoleku poliitika 
alustesse ja teistesse dokumentidesse panustanud eksperte. Nagu selgub, on ülal
toodud terminid sisult identsed, ja kuigi kasutusel on erinevad variandid, on neist 
kõige sobivam riigikaitse lai käsitus.

Võtmesõnad: riigikaitse lai käsitus, Eesti julgeolekupoliitika alused

Keywords: comprehensive national defence, The Estonian National Security Concept 

1. Sissejuhatus

Milline on Eesti riigikaitse? See esmapilgul kirjanduslikuna tunduv küsimus 
kerkis esile Manticus Apollo projekti täitmisel, kui teatud segadust  tekitasid 
dokumentides kohati paralleelselt koos riigikaitsega käibivad sõnad lai, laia
pindne, laiapõhjaline, lai käsitus, lai käsitlus jt. Kas need on süno nüümid või 
on neil erinevad tähendusvarjundid? Artiklis üritatakse terminites  selgust 
luua, toetudes kõrgema tasandi dokumentide analüüsile ja intervjuudele neid 
dokumente omal ajal koostanud praktikutega. Selgus on vajalik ka  selleks, et 
kui artikli alguses toodud küsimus peaks kõlama näiteks riigikaitse õpetuse 
tunnis, ei peaks õpetaja ennast kõigist dokumentidest läbi närima ega 
 sattuma täbarasse olukorda, kui mõni õpilane leiab internetist teist suguse 
sõnastuse.

https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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2. Metoodika

Dokumendianalüüs on üles ehitatud õigusaktide hierarhia põhjal: alustati 
rahvahääletusel heaks kiidetud põhiseadusest ja Riigikogus vastu võetud 
seadustest, jätkati Riigikogu kinnitatud julgeolekupoliitiliste avalike doku
mentidega ning jõuti lõpuks valitsuse strateegiate ja arengukavadeni aja
vahemikul 1992–2017 (st artikli kirjutamise ajal kehtivate dokumentideni). 
Need kolm tasandit on omakorda grupeeritud kronoloogiliselt. Loomulikult 
on riigikaitsevaldkonnas madalama tasandi dokumente, millest  paljud on 
arusaadavatel põhjustel piiratud ligipääsuga, kuid siinkohal vaadeldakse neist 
vaid olulisemaid, mille on heaks kiitnud Riigikogu või valitsus. Kasutatud on 
ka ühte probleemi olemusse valgust heitvat dokumenti, mis selle loomise ajal 
oli ette nähtud asutusesiseseks kasutamiseks. Lühidalt on vaadel dud ka aas
tatest 1934–1938 pärit sarnaseid dokumente, mis on võetud kohati eeskujuks.

Aastatel 1996–2017 heaks kiidetud strateegiadokumentidesse on panus
tanud kümned, isegi sajad inimesed. Autor konsulteeris mitme julgeoleku
valdkonna eksperdiga ning nemad suunasid ta inimeste poole, kes peaksid 
oskama riigikaitse laia käsitust puudutavatele küsimustele kõige paremini 
vastata. Autoriga olid valmis mõtteid jagama endine Kaitseministeeriumi, 
Välisministeeriumi ja Riigikantselei ametnik Margus Kolga, kes on praegu 
Eesti suursaadik Rootsis, Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumi töö
kogemusega Jonatan Vseviov, kes on praegu Eesti suursaadik Ameerika 
Ühendriikides, ning NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse teadustöötaja Lauri 
Lindström. Nende kolme kogenud ametnikuga tegi autor  poolstruktureeritud 
intervjuud aprillis ja mais 2020. 

3. Dokumendianalüüs

3.1. Seadused

Kui alustada kõrgemalt, tuleb esmajärjekorras vaadata, mida ütleb 1992. aas
tal rahvahääletusel heaks kiidetud Eesti Vabariigi põhiseadus (PS). Mõneti 
ootuspäraselt sealt vastust ei leia, ning kuna julgeolekukeskkond ja koos 
 sellega ka riigikaitse on pidevas muutumises, siis olekski see liiga kõrge tasand 
riigikaitse olemuse avamiseks. PSi paragrahvist 126 selgub, et  „[r] iigi kaitse 
korralduse sätestavad rahuaja riigikaitse seadus ja sõjaaja riigikaitse  
seadus“1. Kaudselt võib viite riigikaitse laiale käsitusele leida ka PSist, mille 

1 Eesti Vabariigi põhiseadus 1992. https://www.riigiteataja.ee/akt/633949 (01.12.2020). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/633949
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parag rahviga 54 on sätestatud, et „Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhi
seaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust“. Seega on riigi iseseisvuse 
kaitsesse panustajate ring tõepoolest lai – kõik kodanikud. PSi kommen
teeritud väljaande järgi on tegemist „riigi kaitsepoliitika aluseks oleva 
 sättega, millest tuleneb riigivõimu organitega mitteseotud, kogu ühiskonda 
haarav riigikaitse [siin ja edaspidi autori esiletõsted]“2.

Mainitud seadustest võeti Riigikogus esimesena juba 1994. aastal vastu 
sõjaaja riigikaitse seadus (SRKS)3, milles määratakse kindlaks eri institut
sioonide ja asutuste pädevus ja vastutus. Riigikaitse olemust SRKSis defi
neerida ei üritata ja seal keskendutakse kitsalt sõjalisele kaitsele. Järgmisel 
aastal võttis Riigikogu vastu rahuaja riigikaitse seaduse (RRKS)4, mille 
sisse juhatavast osast võib välja lugeda arusaama riigikaitse laiast käsitusest: 
 „[r] iigi kaitsmiseks rakendatakse seaduses ettenähtud korras kogu rah-
vas ning riigi ja rahva jõuallikad“5. Sama seaduse järgmises, 2002. aastal 
vastu võetud versioonis6 täpsustatakse sõnastust ja tuuakse sisse uus mõiste: 
„[r] iigikaitse eesmärkide saavutamiseks rakendatakse seaduses sätestatud 
alustel ja korras totaalkaitse põhimõttel kogu rahvas ning rahva ja riigi 
jõuallikad“7.

SRKSi ja RRKSi vahetas välja 2016. aasta algusest kehtiv riigikaitse
seadus (RiKS)8, mille järgi „[r]iigikaitse eesmärgi saavutamiseks rakendatakse 
seaduses sätestatud alustel ja korras kogu ühiskonda ning riigi vahendeid ja 
varusid“9. Seega on mõiste riigikaitse lai käsitus jõudnud ka seadusesse, kuigi 
alles veerandsajand pärast iseseisvuse taastamist. Artikli kirjutamise ajal 
on Riigikogus menetlemisel uus RiKSi eelnõu (112 SE), kuid artikli ainese 
 poolest ei paku see võrreldes kehtiva redaktsiooniga midagi uut.10

Nendes seadustes kirjapandut aitab paremini mõista väike ajalooline eks
kurss õigusloomesse, mis näitab selget järjepidevust Teise maailmasõja eelse 
Eesti Vabariigi seadustega. 1938. aasta alguses kehtima hakanud PSi mõju 

2 Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne 2012. Tartu: Juura, lk 496.
3 Sõjaaja riigikaitse seadus 1994. https://www.riigiteataja.ee/akt/255833 (01.12.2020).
4 Rahuaja riigikaitse seadus 1995. https://www.riigiteataja.ee/akt/28740 (01.12.2020).
5 Ibid., § 2 lg 2.
6 Rahuaja riigikaitse seadus 2002. https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014051 
(01.12.2020).
7 Ibid., § 2 lg 2.
8 Riigikaitseseadus 2015. https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015001 (01.12.2020).
9 Ibid., § 2 lg 2.
10 Riigikaitseseadus 112 SE 2020. https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/
eelnou/94bd469741b54e9f80f1bda86715146e/Riigikaitseseadus (01.12.2020).

https://www.riigiteataja.ee/akt/255833
https://www.riigiteataja.ee/akt/28740
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https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015001?leiaKehtiv
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/94bd4697-41b5-4e9f-80f1-bda86715146e/Riigikaitseseadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/94bd4697-41b5-4e9f-80f1-bda86715146e/Riigikaitseseadus


IVO JUURVEE14

ei ole artikli teemat arvestades kõige huvipakkuvam, kuigi ka selle seaduse 
paragrahviga 128 oli sätestatud, et „kõik Eesti kodanikud on kohustatud osa 
võtma riigikaitsest seaduses tähendatud aluseil ja korras“11. Seejuures oli see 
paragrahv samasugusel kujul olemas juba 1920. aasta PSis12. Olulisem on 
16. märtsil 1938 riigihoidja dekreedina antud riigikaitse rahuaegse korral
duse seadus13, mille mõju on ilmne nii mõlemale RRKSi redaktsioonile kui 
ka RiKSile. Riigikaitse rahuaegse korralduse seaduse paragrahviga 3 nähti 
ette, et „[r]iigikaitse teostamisele rakendatakse seadustes ettenähtud  alustel 
kogu rahvas ning riigi ja rahva kõik jõuallikad“. Tegu ei olnud  pelgalt 
 deklaratiivse sättega, sest paragrahvi 43 järgi pidid riigikaitse ettevalmista
misest osa võtma kõik ministeeriumid ja omavalitsused. Järgnevate parag
rahvidega pandi Majandus, Põllutöö, Sise, Teede, Sotsiaal, Välis, 
Haridus ja Sõjaministeeriumile ning nii kohalikele kui ka kutse alastele 
omavalitsustele14 ehk teisisõnu kõigile 1938. aastal eksisteerinud minis-
teeriumitele, v.a Kohtuministeerium15, ja omavalitsustele üsna detailsed 
riigikaitsealased ülesanded. (Riigikantseleile eraldi ülesandeid ei seatud, 
küll aga olid ette nähtud ülesanded valitsusele ja peaministrile, kelle töö
organiks oli Riigikantselei.16) Riigikaitse sõjaaegse korralduse seaduses17, mis 
kohaldus alates sõjategevuse algusest või mobilisatsiooni väljakuulutamisest, 
täpsustati ülesandeid vaid mõningal määral ja viidati osaliselt juba riigikaitse 
rahuaegse korralduse seadusele18. Retrospektiivselt tuleks seda kindlasti 
nimetada riigikaitse laiaks käsituseks ja tsiviilasutuste ülesanded olid sea
duse tasandil lahti kirjutatud esimest korda. (Varasema riigikaitse rahuaegse 
korraldamise ja juhtimise seaduse, mis vahetas välja Venemaa impeeriumist 
pärit valdkonda reguleerinud seadused, oli Riigikogu vastu võtnud 3. märtsil 
1934. Selles seaduses keskenduti Kaitseministeeriumi haldus alale ja lai lähe
nemine jäi deklaratiivseks. Seda võib soovi korral välja lugeda vaid valitsusele 

11 Põhiseadus 1937. https://dea.digar.ee/article/AKriigiteataja/1937/09/03/3 (01.12.2020).
12 Põhiseadus 1920, § 78. https://dea.digar.ee/article/AKriigiteataja/1920/08/09/3 (01.12.2020).
13 Riigikaitse rahuaegse korralduse seadus 1938. https://dea.digar.ee/article/AKriigi
teataja/1938/03/24/3 (01.12.2020).
14 Ibid., §d 3, 43–57.
15 Sõjavägede juhataja või ülemjuhataja tegevuseks vajalikud õigusnormide eelnõud pidi ette 
valmistama sõjavägede staap (ibid., § 98). Kohtuministeeriumi haldusalas olid ka kohtud, 
proku ratuur ja vanglad, kuid neile ülesandeid ei pandud.
16 Ibid., §d 37–38.
17 Riigikaitse sõjaaegse korralduse seadus 1938. https://dea.digar.ee/cgibin/dea?a=d&d=A
Kriigiteataja19380324.2.4 (01.12.2020).
18 Ibid. §d 2, 33–46.
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pandud kahest ülesandest: „kõigi riigi ja rahva jõu allikate ettevalmistamine 
sõja korraks igakülgse mobilisatsiooni läbiviimiseks ja sõjapidamiseks“ ning 
„hoolitsemine, et kõigis ministeeriumides riigikaitsega seotud küsimused 
leiaksid otstarbekohase ja õigeaegse lahenduse“.19)

3.2. Julgeolekupoliitika alused

Riigikaitse suunamiseks on seadusandja pidanud vajalikuks heaks kiita ka 
suuniseid andvaid strateegiadokumente, mis on olnud aluseks nii valdkonna 
kui ka sellega seotud õigusruumi ja terminoloogia arengule. Neid doku
mente on alates iseseisvuse taastamisest 1991. aastal koostatud viis: „Eesti 
riigi kaitse poliitika põhisuunad“ aastal 199620, „Eesti Vabariigi julgeoleku
poliitika alused“ (JPA) aastatel 200121 ja 200422 ning „Eesti julgeolekupoliitika 
alused“ (JPA) aastatel 201023 ja 201724. Need viis ongi kesksed ja selle artikli 
jaoks kõige olulisemad dokumendid. Loomulikult peegeldavad need doku
mendid vastuvõtmise aja üldist julgeolekuolukorda ja selle muutumist: 1996. 
ja 2001. aasta dokumentidest kumab läbi suund rahvusvaheliste organisat
sioonide liikmesuse saavutamisele, 2004. aastal seatakse prioriteete pärast 
NATO ja Euroopa Liidu liikmeks saamist, 2010. aastal on võetud arvesse 
õppetunnid Eestis 2007. aastal puhkenud aprillirahutustest ja Venemaa 
agressioonist Gruusias ning 2017. aastal on arvestatud Venemaa tegevusega 
Krimmis ja IdaUkrainas alates 2014. aastast.25

Eesti ajaloo esimeses omalaadses dokumendis „Eesti riigi kaitsepoliitika 
põhisuunad“, mille Riigikogu kiitis heaks 1996. aastal, sedastatakse, et väike
riigina saab Eesti „tõhusa riigikaitse üles ehitada ainult kõiki oma ressursse 

19 Riigikaitse rahuaegse korraldamise ja juhtimise seadus 1934, § 9 lgd 1–2. https://dea.
digar.ee/article/AKriigiteataja/1934/03/03/9 (01.12.2020). [RRKJS 1934]
20 Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundade heakskiitmine 1996. https://www.riigiteataja.ee/
akt/13009161 (01.12.2020). [Kaitsepoliitika põhisuunad 1996]
21 Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste heakskiitmine 2001. https://www.riigiteataja.ee/
akt/72805 (01.12.2020). [JPA 2001]
22 Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 2004. https://www.riigiteataja.ee/akt/773389 
(01.12.2020). [JPA 2004]
23 Eesti julgeolekupoliitika alused 2010. https://www.riigiteataja.ee/akt/13314462 
(01.12.2020). [JPA 2010]
24 „Eesti julgeolekupoliitika alused“ heakskiitmine 2017. https://www.riigiteataja.ee/
akt/306062017002 (01.12.2020). [JPA 2017]
25 Juurvee, I. 2018. Estonia’s Approach to Societal Security.  – Spruds, A.; Aaltola, M.; 
 Kuznetsov, B.; Vizgunova, E. (eds.). Societal Security in the Baltic Sea Region: Expertise 
 Mapping and Raising Policy Relevance. Riga: LIIA, p. 101.
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https://www.riigiteataja.ee/akt/306062017002
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kasutades“, ning teatatakse, et „Eesti arendab välja oma kaitsejõud ja loob 
ühtse riigikaitsesüsteemi“26. Tegelikult keskendutakse dokumendis sõja
lisele riigikaitsele, kuigi möödaminnes mainitakse ka teiste riigiasutuste ja 
kohalike omavalitsuste kohustuse ja ülesandena mobilisatsiooni läbi viimist27 
ning Haridusministeeriumi rolli isamaalises kasvatuses ja riigikaitse
õpetuses28.

Viis aastat hiljem Riigikogus heaks kiidetud JPA on sisult juba hoopis 
teistsugune ja märksa laiemat spektrit kattev dokument, milles alustatakse 
julgeolekupoliitikast ja majandusest ning lõpetatakse sisejulgeoleku, tervis
hoiu, põllumajanduse ja keskkonnaga. Dokumendis märgitakse: „Eesti riigi
kaitse aluseks on kogu ühiskonda haarav totaalkaitse, mis rahvusvaheliste 
struktuuridega integreerudes toetab ka ühist kaitset.“29 Totaalkaitsesüsteemi 
tähtsaima osana nähakse kaitsejõude30 ja eraldi alapeatükis „Riigikaitse integ
reerimine ühiskonnaellu“ räägitakse peamiselt Kaitseliidu  ülesannetest31.

Omakorda kolm aastat hiljem, pärast Eesti ühinemist Euroopa Liidu ja 
NATOga aastal 2004, võeti vastu JPA, milles märgitakse, et „totaalkaitse 
põhimõte on oluline Eesti riigikaitse ühtsuse säilitamisel“, ning esitatakse 
esimest korda definitsioon: „Totaalkaitse on riigi tsiviilstruktuuride, oma
valitsuste, kaitseväe ja Kaitseliidu ning kogu rahva vaimse, füüsilise, majan
dusliku ja muu potentsiaali alaline valmidus kriiside lahendamiseks ning 
kooskõlastatud ja ühendatud tegevus ohu või kallaletungi ärahoidmisel ja 
tõrjumisel ning rahvuse ellujäämisel.“32 Kuigi sisult on käsitus lai, on see ära 
toodud peatükis „Eesti sõjaline kaitsmine“.

2010. aasta JPAs tuuakse sisse uus termin ja märgitakse juba sisse
juhatuses: „Avar julgeolekukäsitlus eeldab kõigi ühiskonna sektorite kaasa
mist ning integreeritud lähenemisviisi, milles välis, kaitse ja turvalisus
poliitika ning ühiskonna sidusus ja toimepidevus on rakendatud riigi kui 
terviku julgeolekupoliitiliste eesmärkide saavutamiseks.“33 Kuigi kõigi 
 ressursside ja võimaluste kasutamist peeti oluliseks ka 2001. ja 2004. aasta 
JPAs, on seekord mindud laia käsitusega selgepiirilisemaks. Nii märgitakse 

26 Kaitsepoliitika põhisuunad 1996, art I.
27 Ibid., art IX.
28 Ibid., art X.
29 JPA 2001, art 3.1.
30 Ibid., art 3.1.2.
31 Ibid., art 3.1.3.
32 JPA 2004, art 3.1.
33 JPA 2010, sissejuhatus.
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alapeatükis „Riigikaitse“ järgmist: „Eestivastase sõjalise tegevuse enneta
miseks ja tõrjumiseks kasutatakse totaalkaitse põhimõttel kõiki võimalusi, 
sealhulgas nii riigistruktuuride kui ka rahva jõupingutusi. Eesti vastase 
sõjalise tegevuse korral rakendatakse riigikaitset tervikuna ja selle  osadena 
 toimivad sõjaline kaitse, tsiviilsektori toetus sõjalisele kaitsele, rahvus
vaheline tegevus, sisejulgeoleku tagamine, elutähtsate teenuste toime pidevuse 
kindlustamine ning psühholoogiline kaitse.“34 Need kuus valdkonda kirju
tatakse dokumendis ka põhjalikumalt lahti ja defineeritakse.

Artikli kirjutamise ajal kehtiva JPA kiitis Riigikogu heaks 2017. aastal. 
 Terminit totaalkaitse dokumendis enam ei ole ja ka definitsioone on mõne
võrra vähem (nt need puuduvad strateegilise kommunikatsiooni ja psühho
loogilise kaitse kohta). Tõdetakse, et Eesti julgeolekupoliitika põhineb  avaral 
julgeolekukäsitusel ning see defineeritakse kui „arusaam julgeolekust kui 
riigi ja selle rahva võimest kaitsta endale omaseid sisemisi väärtusi ja ees
märke mitmesuguste väliste poliitiliste, sõjaliste, majanduslike ja ühis
kondlike ohtude ja riskide ning nende koosmõjude eest ja saavutada nende 
ohtude ja riskide tasalülitamine. Selleni jõudmiseks rakendatakse koordi
neeritult stabiilse ja rahuliku keskkonna kujundamisel ja alalhoidmisel oma 
osa etendanud riiklikke ning valitsusväliseid kehameid ja vahendeid“35. Aru
saam, et riigikaitse koosneb kuuest olulisemast osisest, on jäänud samaks kui 
seitse aastat tagasi: „Eesti lähtub riigikaitse laiast käsitusest, mis koondab 
sõja lised ja mittesõjalised võimed, tegevused ja ressursid nii avalikus[t], era 
kui ka kolmandast sektorist. Riigikaitse kestvaks ja tõhusaks toimimiseks 
arendab Eesti kuut riigikaitse tegevussuunda: sõjaline kaitse, tsiviil sektori 
toetus sõjalisele kaitsele, rahvusvaheline tegevus, sisejulgeolek ja sise
turvalisus, riigi ja ühiskonna toimepidevuse kindlustamine ning psühho
loogiline kaitse.“36 Terminoloogilise selguse huvides on riigikaitse laia käsi
tuse kohta öeldud, et „terminit kasutatakse Kaitseministeeriumi eestvõttel 
loodud sõjanduse ning julgeoleku ja kaitsepoliitika terminoloogia komisjoni 
ettepanekul varasema „laiapindse riigikaitse“ tähenduses. Riigikaitse lai 
käsitus on osa avarast julgeolekukäsitusest“37.

34 JPA 2010, art 3.2.
35 JPA 2017, joonealune märkus 2. 
36 Ibid., art 1.
37 Ibid., joonealune märkus 3.



IVO JUURVEE18

3.3. Strateegiad ja arengukavad

Kuna varasemates Riigikogus heaks kiidetud dokumentides laiapindset 
riigikaitset ei mainita, siis tuleb vaadelda madalama tasandi ehk valitsuse 
kinnitatud dokumente. Siingi on olulisemaid dokumente viis. Kõik need on 
heaks kiidetud sellel aastatuhandel ja on kooskõlas Riigikogus heaks kiide
tud JPAdega. Esimene dokument selles reas on Eesti sõjalise kaitse strateegia 
(SKS)38, mis kinnitati 2001. aastal. Sõjalise kaitse strateegilise kava (SKSK)39 
kiitis valitsus heaks 2005. aastal ja see kehtis 2010. aasta lõpuni, kui kiideti 
heaks riigikaitse strateegia (RKS)40, mis kehtis 2013. aastani. Pärast seda on 
valdkonna arengut reguleeritud riigikaitse arengukavadega (RKAK). Neist 
esimese (RKAK 2013–2022) kinnitas valitsus kahes osas (sõjaline osa41 ja 
mittesõjalised osad42) aastatel 2013–2014 ning dokument kehtis 2017. aas
tani. Nimetuses on teadlikult märgitud pikem periood, sest planeeritakse 
pikemat perspektiivi silmas pidades. Artikli kirjutamise ajal kehtib RKAK 
2017–2026.43 Tegevus ja investeerimine käib RKAK rakenduskavade alusel, 
aga need detailsed dokumendid ei ole avalikud.

SKSis mainitakse nagu ka samal aastal varem kinnitatud JPAs kogu 
ühiskonda haaravat totaalkaitset. Totaalkaitse defineeriti üldiselt sama
moodi  kui JPAs, ainult et riigi tsiviilstruktuuride asemel kasutati  terminit 
riigi struktuurid ning kaitseväe ja Kaitseliidu asemel  terminit kaitse jõud. 
Samas sätestati totaalkaitse kontseptsiooni alapeatükis, et „[r] iigikaitse 
ettevalmistamises ja läbiviimises osalevad kõik ministeeriumid ja oma-
valitsused. Selle raames arendatakse välja viis üldist komponenti:  sõjaline 
kaitse, tsiviilkaitse, majanduslik kaitse, psühholoogili[n]e kaitse ja 

38 Eesti sõjalise kaitse strateegia kinnitamine 2001. https://www.riigiteataja.ee/akt/84779 
(01.12.2020). [SKS 2001]
39 Sõjalise kaitse strateegilise kava kehtestamine 2005. https://www.riigiteataja.ee/akt/840391 
(01.12.2020). [SKSK 2005]
40 „Riigikaitse strateegia“ heakskiitmine 2010. https://www.riigiteataja.ee/akt/3050120
11007?fbclid=IwAR1TFqggH3aUJ8gkehcIPmn6Z9wMnY7qZjP9rthIdZvBjPAADUZna5W22So 
(01.12.2020). Vt lähemalt dokumenti „Riigikaitse strateegia“, https://www.kra.ee/static/Riigi
kaitse_strateegia_2010.pdf (01.12.2020). [RKS 2010]
41 „Riigikaitse arengukava 2013–2022“ heakskiitmine 2013. https://www.riigiteataja.ee/
akt/329012013008 (01.12.2020).
42 „Riigikaitse arengukava 2013–2022“ mittesõjaliste osade heakskiitmine 2014.  
https://www.riigiteataja.ee/akt/304032014001 (01.12.2020).
43 Riigikaitse arengukava 2017–2026: arengukava avalik osa 2017. https://kaitseministee
rium.ee/sites/default/files/sisulehed/eesmargid_tegevused/rkak_2017_2026_avalik_osa.pdf 
(01.12.2020). [RKAK 2017]
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tsiviilvalmidus“44. Tegu on kindlasti laia käsitusega, kuid see on jäetud  täpselt 
sisuga täitmata ehk väljas pool Kaitseministeeriumi haldusala sea tavad üles
anded on üld sõnalised. Riigikaitse laia käsitust otseselt ei puudutata, kuid 
vältimaks totaalkaitse ja territoriaalkaitse segiajamist, väärib mainimist 
territoriaal kaitse kontsept siooni sõnastamine, mille järgi „hõlmatakse kaitse
tegevusega kogu riigi territoorium“45. Varasemates ja hilisemates dokumenti
des territoriaal kaitsest ei räägita. Samas või sarnases tähenduses on  viimastel 
aastatel kasutatud terminit maakaitse, näiteks on seda tehtud Kaitse väe 
 põhimääruses (2018)46 ja Kaitseväe juhtimiskontseptsioonis (2017)47.

SKSK on, nagu pealkirigi ütleb, selgelt sõjalist kaitset puudutav doku
ment. Siiski on selleski kasutatud laiemat lähenemist, kui räägitakse riigi
kaitse ühtsusest ja totaalkaitsest. Täpsemalt on SKSKs kirjas, et „Eesti riigi-
kaitse aluseks on ühtsus, mis tugineb kodanike põhiseaduslikul kohustusel 
osaleda riigi kaitsel, ühiskonna toetusel sõjalist riigikaitset korraldavatele 
struktuuridele ja totaalkaitse põhimõttel korraldatud tsiviil ja sõjaliste 
struktuuride koordineeritud koostööl“, ning sisse on toodud uus definit
sioon: „Totaalkaitse kujutab endast riigi tsiviilstruktuuride, omavalitsuste, 
kaitseväe ja Kaitseliidu ning kogu rahva vaimse, füüsilise, majandusliku 
ja muu potentsiaali alalist valmidust sõjaliste kriiside lahendamiseks ning 
kooskõlastatud ja ühendatud tegevust ohu või kallaletungi ärahoidmisel ja 
tõrjumisel ning rahvuse ellujäämisel.“48

Võrreldes SKSKga on viis aastat hilisemas RKSis toimunud oluline para
digma muutus: deklaratsioonid on kõrvale jäetud, dokumendis tegeletakse 
ka sisuliselt riigikaitsega selle laias tähenduses ning kirjutatakse selgelt lahti 
JPA kuue tegevussuuna põhimõtted ja eesmärgid. Märgitakse, et tekkinud 
julgeolekukeskkonnas „võimaldab riigi julgeolekut tagada vaid riigikaitse 
lai käsitlus“49. Seega on esimest korda sõna käsitus asemel kasutatud sõna 
käsitlus. Endiselt leitakse, et „Eestivastase sõjalise tegevuse ennetamiseks 

44 SKS 2001, art 3.
45 Ibid., art 4.
46 Kaitseväe põhimäärus 2018. https://www.riigiteataja.ee/akt/120102020002 (01.12.2020).
47 Dokument tervikuna on juurdepääsupiiranguga asutusesiseseks kasutamiseks, kuid selles 
sisalduv maakaitse definitsioon on ära toodud Militermi andmebaasis: „riigikaitse laia käsituse 
osa, mille eesmärk on riigi sõjalises kaitses osalemine ja sisejulgeoleku toetamine, kusjuures 
selleks rakendatakse kõiki riigikaitse laia käsituse põhimõtteid õigusaktidega määratud ula
tuses“. Vt Militerm. http://termin.eki.ee/militerm/concept.php?id=17147&term=maakaitse 
(01.12.2020).
48 SKSK 2005, art 14.4.
49 RKS 2010, art 6.

https://www.riigiteataja.ee/akt/120102020002
http://termin.eki.ee/militerm/concept.php?id=17147&term=maakaitse
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ja tõrjumiseks kasutatakse totaalkaitse põhimõttel kõiki võimalusi, seal
hulgas nii riigistruktuuride kui ka rahva jõupingutusi“50. Avarast julgeoleku
käsitusest dokumendis juttu ei tehta, aga kui arvestada selle eesmärki, siis ei 
peagi see nii kõrgelennuliste kontseptsioonidega tegelema.

RKAK 2013–2022 on juurdepääsupiiranguga dokument, mispärast lähtu
takse siinkohal selle avalikust kokkuvõttest, mis eeldatavasti peaks adekvaat
selt kajastama dokumendi koostamise aluseid. Kokkuvõttes on sedastatud, 
et „käesoleva arengukavaga viiakse Eesti riigikaitse korraldus kitsalt sõja-
liselt käsitluselt laiapõhjaliseks ka riigi strateegilise planeerimise kontekstis 
ning ühendatakse riigikaitsega otseselt seotud teemad ja tegevussuunad“51.

RKAK 2017–2026 eessõna kolmas lause algab sõnadega „Eesti riigikaitse 
on oma olemuselt laiapindne“52. Sissejuhatuse kolmandas lõigus öeldakse: 
„Käesolev arengukava nimetab järgmise kümne aasta jooksul riigikaitse 
 raames arendatavad võimed ja tegevused ning seda riigikaitse laiast käsi-
tusest lähtuvalt.“53 Edaspidi võib lugeda, et dokumendi „koostamise raames 
kirjeldatakse riigikaitset kui laiapõhjalist tegevuste kogumit“54. Neid kolme 
väljendit kasutatakse dokumendis järjepidevalt paralleelselt. Lisaks sellele on 
küberohte puudutavas lõigus väljend laiapindne riigikaitse käsitlus, st mitte 
ainult käsitus, vaid ka käsitlus. Sõnale käsitus annab õigekeelsus sõnaraamat 
vasted ’arusaam, mõistmine, kontseptsioon’55, teise kohta kasutusnäited 
’Teema+käsitlus. Kahju+käsitlus (kindlustuses). Käsitlus+laad <laadi>, 
käsitlus+viis <viisi>’56. Kuigi väljendeid on erinevaid, võib kontekstist teha 
järelduse, et neid on kasutatud sünonüümidena, ehkki kirjakeele normi järgi 
ei ole need sünonüümid.

4. Dokumendianalüüsi järeldused 

Eelnenud pikaleveninud tsitaatide kogumi põhjal on artikli vaatepunktist 
olulised tulemused esitatud kokkuvõtlikult tabelis 1.

50 RKS 2010, art 19.
51 „Riigikaitse arengukava 2013 – 2022 mittesõjalised osad“ avalik kokkuvõte. https://www.
kaitseministeerium.ee/riigikaitse2022/laiapohjalineriigikaitse/index.html (01.12.2020).
52 RKAK 2017, lk 2.
53 Ibid., lk 4.
54 Ibid., lk 6.
55 Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018. 2018. https://www.eki.ee/dict/qs/index.
cgi?Q=k%C3%A4situs&F=M (01.12.2020).
56 Ibid., https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=k%C3%A4sitlus&F=M (01.12.2020).

https://www.kaitseministeerium.ee/riigikaitse2022/laiapohjaline-riigikaitse/index.html
https://www.kaitseministeerium.ee/riigikaitse2022/laiapohjaline-riigikaitse/index.html
https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=k%C3%A4situs&F=M
https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=k%C3%A4situs&F=M
https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=k%C3%A4sitlus&F=M
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Tabel 1. Kõrgema tasandi riigikaitsedokumentides kasutatud terminid kronoloogilises 
 järjestuses (defineeritud mõisted on poolpaksus kirjas)

Dokument Aasta Kasutatud väljendid Heakskiitja

Eesti riigi kaitsepoliitika 
põhisuunad

1996 ühtne riigikaitsesüsteem Riigikogu

Eesti Vabariigi julgeoleku
poliitika alused

2001 kogu ühiskonda haarav totaal
kaitse

Riigikogu

Eesti sõjalise kaitse 
 strateegia

2001 kogu ühiskonda haarav totaal
kaitse, totaalkaitse, territoriaal-
kaitse kontseptsioon

Vabariigi 
Valitsus

Eesti Vabariigi julgeoleku
poliitika alused

2004 totaalkaitse põhimõte, totaal-
kaitse

Riigikogu

Sõjalise kaitse strateegiline 
kava

2005 riigikaitse ühtsus, totaalkaitse Vabariigi 
Valitsus

Eesti julgeolekupoliitika 
alused

2010 avar julgeolekukäsitus, totaal
kaitse põhimõte

Riigikogu

Riigikaitse strateegia 2010 riigikaitse lai käsitlus, totaalkaitse 
põhimõte

Vabariigi 
Valitsus

Riigikaitse arengukava 
2013–2022

2013, 2014 riigikaitse laiapõhjaline käsitlus Vabariigi 
Valitsus

Eesti julgeolekupoliitika 
alused

2017 avar julgeolekukäsitus, riigi
kaitse lai käsitus

Riigikogu

Riigikaitse arengukava 
2017–2026

2017 olemuselt laiapindne riigikaitse, 
laiapindne riigikaitse, riigikaitse 
lai käsitus, laiapindne riigikaitse 
käsitlus

Vabariigi 
Valitsus

Loomulikult kajastub terminite mitmekesisus ka riigijuhtide ja kõrgemate 
kaitseväelaste kõnedes, ajakirjanduses ja riigiasutuste veebilehtedel. Ei eksi 
Kaitseväe ega riigijuhid, ei ajakirjanikud ega veebilehtede koostajad. Artikli 
kirjutamise ajal kehtivas JPAs ja RKAKs kasutatakse viit terminit: avar 
julgeoleku käsitus, riigikaitse lai käsitus, olemuselt laiapindne riigikaitse, laia
pindne riigikaitse ja laiapindne riigikaitse käsitlus. Erinevuste kohta on JPAs 
selge suunis, et riigikaitse lai käsitus on osa avarast julgeolekukäsitusest ja 
laiapindne riigikaitse on varasem termin, mis on asendatud nüüd riigikaitse 
laia käsitusega. Nagu näha, ei ole RKAK koostajad viimast suunist arvesse 
võtnud. Kõnekeelest pole kadunud ka RKAK varasemas versioonis kasu tatud 
laiapõhjaline käsitus. Ei saa ennustada selle käibelt kadumist lähitulevikus, 
sest koos mitme muu terminiga on laiapõhjaline riigikaitse ära toodud ka 



IVO JUURVEE22

2019. aasta riigikaitseõpikus57 ja seda on samuti kasutatud strateegia
dokumentides väljaspool Kaitseministeeriumi haldusala.58

Riigikaitse peamised osised on nimetatud kolmes dokumendis: JPA 2010. 
ja 2017. aasta versioonis ning ühe astme jagu madalamas SKSis 2001. aastast. 
Osised on esitatud tabelis 2.

Tabel 2. Riigikaitse osised (dokumentides kasutatud järjestuse alusel)

Eesti sõjalise kaitse 
strateegia (2001)

Eesti julgeolekupoliitika 
alused (2010)

Eesti julgeolekupoliitika 
alused (2017)

sõjaline kaitse sõjaline kaitse sõjaline kaitse

tsiviilkaitse tsiviilsektori toetus sõjalisele 
kaitsele

tsiviilsektori toetus  sõjalisele 
kaitsele

majanduslik kaitse rahvusvaheline tegevus rahvusvaheline tegevus

psühholoogiline kaitse sisejulgeoleku tagamine sisejulgeolek ja sise turvalisus

tsiviilvalmidus elutähtsate teenuste toime
pidevuse kindlustamine 

riigi ja ühiskonna toime
pidevuse kindlustamine

  psühholoogiline kaitse psühholoogiline kaitse

Samasuguses sõnastuses on läbivalt säilinud vaid sõjaline kaitse ja psühho
loogiline kaitse, neist viimase sisu ja põhivastutaja on oluliselt muutunud. 
Ülejäänud osised on 2001.–2010. aastal leidnud tee kõrgema tasandi doku
menti ja muutunud ning 2010.–2017. aastal on need veel täpsustunud, kus
juures toimepidevus on suurel määral laienenud. 

Riigikaitse lai käsitus on kooskõlas 1992. aastal rahvahääletusel vastu 
võetud PSi mõttega, mida on erinevas sõnastuses väljendatud kõigis 
siin kohal käsitletud riigikaitselistes strateegiadokumentides juba  alates 
1996. aastast. (Kui täpne olla, siis pole tegu isegi 1990. aastate ideega. Sama 
mõte oli juba 1920. aasta PSis, peegeldades nähtavasti Esimese maailmasõja 
ja eriti Vabadus sõjaaegset praktikat. Algelisel kujul oli see kirjas 1934. aasta 
riigikaitse rahuaegse korraldamise ja juhtimise seaduses ning seda täp
sustati  märkimisväärselt 1938. aasta riigikaitse rahuaegse korralduse sea
dusega.) Sisusse süüvides selgub, et kuigi laia käsitust on dokumentides 

57 Riigikaitse: õpik gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele 2019. Tallinn: Kaitse
ministeerium, lk 8.
58 Vt nt Siseturvalisuse arengukava 2015–2020, lk 20, 76 ja 77. Samas dokumendis kasu
tatakse samas kontekstis väljendit laiapindne riigikaitse (lk 77). www.siseministeerium.ee/
sites/default/files/dokumendid/STAK/2016/siseturvalisuse_arengukava_20152020.pdf 
(01.12.2020).

http://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/STAK/2016/siseturvalisuse_arengukava_2015-2020.pdf
http://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/STAK/2016/siseturvalisuse_arengukava_2015-2020.pdf
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maini tud,  toimus läbimurre selle lahtikirjutamisel 2010. aastal Riigikogus 
heaks  kiidetud JPA ja valitsuse heaks kiidetud RKSiga. Kuigi on olnud 
hilisemaid täpsustusi, lähtutakse kümme aastat tagasi kirja pandud põhi
mõtetest planeerimisel ja rakendamisel tänaseni. Seega võib öelda, et PSis 
väljendatud rahva tahe on nüüdseks saanud sisu.

5. Kuidas dokumentide koostajad mõtestasid 
kirjutamise ajal riigikaitse laia käsitust?

Kõik kolm intervjueeritut  – Jonatan Vseviov, Margus Kolga ja Lauri 
 Lindström – olid ühisel seisukohal, et rääkides riigikaitsest, on termineid 
lai, laiapindne ja laiapõhjaline ning käsitus ja käsitlus kasutatud sünonüümi
dena ehk need tähistavad ühte ja sama arusaama, mida on väljendatud doku
mentides alates 2010. aasta JPAst. Samuti ei teadnud kolmest intervjueeritust 
keegi, et erineva sõnaühendi kasutamine oleks tekitanud probleeme. Kolga 
mainib, et pigem on asi vastupidi: võib kohata kerget närvilisust, kui teha 
sõbralikke märkusi selle kohta, et riigikaitses on vaja kasutada ühte terminit 
lai käsitus.59

Seega on vastus artikli kõige olulisemale küsimusele teada. Intervjuude 
kaudu on võimalik selgitada, kuidas tekkis väljendite paljusus. Kaitse
poliitika põhisuundade väljatöötamisel 1996. aastal oli juhtiv roll Kaitse
ministeeriumil. Hiljem, kui julgeolekupoliitiline prioriteet oli saada NATO 
liikmeks, läks 2001., 2004. ja 2010. aasta dokumentide puhul juhtiv roll 
Välisministeeriumile. 2017. aasta JPA kirjutamisel täitis riigikaitse laia käsi
tuse juurutamisel juhtiva asutuse rolli Riigikantselei. Samas on see ikkagi 
kollektiivne protsess, mille käigus on oma sõna öelda paljudel asutustel. 
Enne Riigi kogu suurde saali jõudmist peab mustandit arutama ja selle heaks 
kiitma ka valitsus, Riigikogu väliskomisjon ja riigikaitsekomisjon. Seega on 
vaja konsensust. Lindströmi sõnul on terminite kasutamine tihti kompro
missi tulemus. Kuid kuna tegu on riigikaitse alusdokumentidega, siis kui 
mõiste seal esineb, on sellega markeeritaval valdkonnal kasvuvõimalus ka 
tegelikus elus.60

Kaitsepoliitika aluste lõplikuks kokkukirjutajaks (riigiametnike slängis 
pastakahoidja ehk pastakas) oli Kolga. Tema sõnul olid Teise maailmasõja 
eelsed õigusaktid olnud küll abiks varasemate dokumentide (SRKS ja RRKS) 

59 Autori videointervjuu Margus Kolgaga (interneti kaudu), 07.05.2020.
60 Autori telefoniintervjuu Lauri Lindströmiga, 12.05.2020.
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koostamisel, kuid 1996. aastaks ei ammutatud neist enam teadmisi. Hiljem 
kasutatud sõna totaalkaitse pärines Soomest ja Rootsist, seda võimendas ka 
Šveits.61 

2010. aasta JPAs, milles on küll juba olemas kuus riigikaitse peamist osist, 
ei ole veel kasutatud riigikaitse kontekstis sõna lai. Esimest korda ilmub see 
avalikku dokumenti sama aasta RKSis. Vseviov juhib tähelepanu vähetuntud 
dokumendile62 „Riigikaitse laia käsitluse kontseptsioon“63 (RKLKK), mille on 
heaks kiitnud kaitseminister Jaak Aaviksoo, kaitseplaneerimise asekantsler 
kantsleri ülesannetes Lauri Tumm ja Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants 
Laaneots. Nende otsuse järgi tuli see võtta „aluseks aru teludes teiste asutuste 
ja avalikkusega“, kuigi dokument oli asutusesiseseks kasuta miseks.64 Eri
nevalt kõigist siinses artiklis seni käsitletud doku mentidest on RKLKKs ole
mas definitsioon: „Mõistega riigikaitse lai käsitlus peetakse  silmas tegevusi, 
mida riik arendab Eestivastase rünnaku ära hoidmiseks või tõrjumiseks, 
kusjuures mõistet kasutatakse laias tähenduses nii, et see hõlmab tegevusi 
lisaks vahetule sõjalisele dimensioonile ka teistes vald kondades. Täiendiga 
lai käsitlus rõhutatakse asjaolu, et Eestivastase  rünnaku tõrju miseks ei piisa 
vaid traditsioonilistest sõjalistest meetmetest. Kuigi ülalkirjeldatud tähen
duses rakendub riigikaitse Eestivastase rünnaku  korral, valmistub riik riigi
kaitseks pidevalt: ühelt poolt tagatakse riigi kaitseks valmistu misega vajalike 
võimete olemasolu juhuks kui neid rakendama peab, teisalt on riigikaitseks 
valmistumine oluline alus heidutusele, mis on omakorda üks peamistest 
rünnaku ärahoidmise meetmetest.“65

RKLKKs on palju tähelepanu pööratud riigikaitse juhtimisega seondu
vale, kuid tegu on ka varaseima dokumendiga, milles räägitakse riigikaitse 
kuuest valdkonnast ning kirjeldatakse neid täpsemalt (vt joonis 1).

61 Autori videointervjuu Margus Kolgaga (interneti kaudu), 07.05.2020.
62 Autori telefoniintervjuu Jonatan Vsevioviga, 30.04.2020.
63 Riigikaitse laia käsitluse kontseptsioon. 23.03.2010. Nr 9.17/221. Vastavalt AvTS § 35 lg 1 
p 3 asutusesiseseks kasutamiseks kuni 22.03.2015. (Väljastatud vastuseks 07.05.2020 Kaitse
ministeeriumile esitatud teabenõudele.) [RKLKK 2010]
64 Kaitseministeeriumi 23.03.2010 poliitika planeerimise koosoleku protokoll. 
Nr  9.17/221. Vastavalt AvTS § 35 lg 1 p 3 asutusesiseseks kasutamiseks kuni 22.03.2015. 
(Väljas tatud  vastuseks 07.05.2020 Kaitseministeeriumile esitatud teabenõudele.)
65 RKLKK 2010, lk 5. Originaali kursiivikasutus.
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Joonis 1. Riigikaitse laia käsitluse 
kontseptuaalne joonis. Sisemises 
sõõris on nime tatud riigikaitse 
valdkond. Sellest järgnevas, 
keskmises sõõris on valdkonna 
juhtimise eest vastutav asutus. 
Välimises sõõris on nimetatud 
valdkonna elluviimises osalevad 
asutused

Allikas: RKLKK, lisa 2, lk 21 (joonise 
allkiri vastavalt originaalile). Lühendid: 
KM – Kaitseministeerium,  
VM – Välisministeerium,  
SiM – Siseministeerium

Käsitledes riigikaitse juhtimist 2010. aasta alguse seisuga, nenditakse õigus
tatult: „Eesti tänane riigikaitse juhtimissüsteem [on] segu II maailmasõja 
 eelsest ja kohati 19. sajandisse jäävatest arusaamadest, mida on üksikutes 
valdkondades püütud kaasajastada.“66 Kui lugeda dokumendi teisi osi, siis 
selgub, et paljudest asjadest (kuigi mitte juhtimisest) saadi üsna hästi aru ka 
enne Teist maailmasõda ja küllap alateadlikult on RKLKK autorid tradit
sioone järginud. Näiteks on seal kirjas: „Eestivastase rünnaku enneta miseks 
ja tõrjumiseks kasutatakse totaalkaitse põhimõttel kõiki võimalusi, seal
hulgas nii riigistruktuuride kui ka rahva jõupingutusi. Eestivastase rünnaku 
tõrjumiseks rakendatakse riigikaitset tervikuna.“67 Nagu eelnevalt oli juttu, 
jõudis väljendi kõigi riigi ja rahva jõuallikate kasutamine Eesti õigusloomesse 
juba 1934. aastal68. 

Kuigi see on deklaratiivne väljend, on kokkusattumusi ka riigikaitse laia 
käsitluse põhidetailides. RKLKK alapeatükis 4.3 „Riigikaitse lai  käsitlus 
asutuste ülesannete kaupa“ visandatakse ülesanded Kaitse, Välis ja Sise 
ministeeriumile, Riigikantseleile ning ühiselt teistele ministeeriumitele. Kui 
võrrelda RKLKK teksti 1938. aasta riigikaitse rahuaegse korralduse seadu
sega, selgub, et Kaitseministeeriumi (toona Sõjaministeerium, § 44) ja Sise
ministeeriumi (§ 51) ülesanded on väga sarnased RKLKKs esi tatuga, kuigi 
keele kasutus on muutunud. Näiteks ei tuntud sõjaeelses  Eestis selliseid termi
neid nagu kriisireguleerimissüsteem ja elutähtsate teenuste toime pidevuse 

66 RKLKK 2010, lk 11.
67 Ibid., lk 17.
68 RRKJS 1934, § 9 lg 1.
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tagamine, kuid Siseministeeriumi üks ülesanne oli „kodanliku õhukaitse 
organiseerimine ja ettevalmistamine sõja korraks“. (Kodanlik õhukaitse 
(KÕ) kitsas tähenduses tekitab mõnevõrra segadust, kuid lähemal vaatlu
sel selgub, et mitu KÕ ülesannet seostub tänapäevase kriisiohjega (elanik
konna teavitamine ja ettevalmistamine, evakuatsioon jm), ning meie mõistes 
elutähtsate teenuste toimepidevust markeeriti sõnastuses „asutised ja ette
võtted, mis peavad jätkama oma tegevust õhurünnaku ajal või kohe pärast 
õhurünnakut“69. Selliste asutiste ja ettevõtete loetelu 1940. aastast kattub 
suurel määral elutähtsate teenuste loeteluga, mis on esitatud 2017. aastani 
kehtinud hädaolukorra seaduse 2009. aasta redaktsioonis70. Laias laastus võib 
KÕd võrrelda Eesti õigusruumis alles 2017. aastal kasutusele võetud termi
niga elanikkonnakaitse.)

RKLKK on heaks kiidetud 23. märtsil 2010, JPA sama aasta 12. mail. 
Välisministeeriumis toona JPA eest vastutanud Lindström selgitab, et tege
likkuses valmisid need dokumendid paralleelselt – JPA kirjutamine oli pikk 
protsess, märtsis oli see juba lõpusirgel ja JPA oli läbinud arutelud Riigi
kogu komisjonides. Kuus JPAs mainitud valdkonda pärinevad siiski Kaitse
ministeeriumist. Dokumendi puuduseks peab Lindström seda, et kuigi väga 
selgelt on välja toodud kõigi muude elualade toetus sõjalisele kaitsele, ei ole 
seal lahti kirjutatud militaarvaldkonna võimalikku toetust muudele elu
aladele.71 Tõepoolest, avalikkusele tuntuimad juhtumid, mille puhul Kaitse
vägi ja/või Kaitseliit on teistele ametkondadele kriisi lahendamiseks appi tul
nud, on Poola lennuki An26 maandumine märtsis 2010, lumetormi Monika 
tagajärgedega tegelemine sama aasta detsembris ning COVID19ga kaasne
nud kriis 2020. aasta kevadel. Inimesed ja füüsiline vara said päästetud ka 
kümne aasta eest, aga militaarabi osutamine tsiviilsektorile on muutunud 
sujuvamaks.

Kuigi praegu unustuse hõlma vajunud, on RKLKK nii mõistete kui ka 
neid tähistavate terminite kujunemise poolest äärmiselt tähtis dokument. 
Selle autor, toona Kaitseministeeriumis töötanud Vseviov meenutab, et tekst 
ei sündinud sugugi kabinetivaikuses, vaid tema ja samuti projekti kaasatud 
Olavi Tammemäe olid suhelnud erinevate ministeeriumite ja asutustega 
nende riigikaitseliste funktsioonide teemal juba alates 2009. aasta suvest. 
Seega peeti arutelusid enne dokumendi koostamist ja arusaam hakkas 
 tekkima enne sobiva termini leidmist – see, mis luges, oli idee, mitte sõna. 

69 Vaharo, R.; Umblia, E. 1940. Kodanliku õhukaitse õpik. Tallinn: Autorite kirjastus, lk 19.
70 Hädaolukorra seadus 2009. https://www.riigiteataja.ee/akt/13201475 (01.12.2020).
71 Autori telefoniintervjuu Lauri Lindströmiga, 12.05.2020.
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Termin oli vaja paika panna alles RKLKK valmimisel, sest dokumendile tuli 
panna pealkiri, ja siis saigi valitud riigikaitse lai käsitlus. Valida oli mitme 
variandi vahel. Totaalkaitse oli juba poliitiliselt ja emotsionaalselt laetud, 
 sellist terminit ei saanud kasutada. Algne idee oli, et see peaks muutuma eba
vajalikuks ja et ainult sõnast riigikaitse peaks tulevikus piisama, ilma et keegi 
peaks seda kitsalt sõjaliseks kaitseks. Vseviov märgib veel, et terminitest või 
tekstist palju olulisem on see, mida tehakse reaalses elus, ja et ta ei tea ühtegi 
teist dokumenti, milles sisalduv oleks nii suurel määral ellu rakendatud.72 Kui 
lugeda RKLKKd kümme aastat pärast selle valmimist, tuleb kogenud riigi
ametniku Vsevioviga nõustuda: see on valdavas osas tõepoolest reaalsuseks 
saanud. Ka siinkirjutaja, kes on varem 14 aastat riigiametnikuna töötanud, 
ei tea ühtegi dokumenti, milles kirjeldatu oleks sellisel määral teoks saanud.

2010. aastast saati on sõna lai eri versioonid hakanud riigikaitsega  seoses 
kõlama kõnedes ja need on jõudnud ka dokumentidesse. Seda termino
loogilist segadust üritas korrastada Kolga, kes oli Riigikantseleis töötades 
2017. aastal JPA „pastakahoidja“. Sinna kirja saava termini jaoks kuulati filo
loogide soovitusi. Nemad leidsid üldiselt järgmist: laiapõhjaline ei sobi, laia
pindne põhimõtteliselt võiks olla, kuid lai on lühem ja katab selle nagunii 
ära. Ühtlasi sai soovituste põhjal käsitlusest käsitus.73 Samamoodi on termi
nid kirjas ka andmebaasis Militerm. 

6. Kokkuvõte

Niisiis, milline on Eesti riigikaitse? Öeldakse, et heal lapsel mitu nime. 
Sõna lai võiks selles nimes esineda ja kõige korrektsem oleks riigikaitse lai 
 käsitus. Nii Riigikogu kui ka valitsuse dokumentides on definitsioone kasu
tatud pigem sporaadiliselt, mis teeb nendest juhindumise keerukaks. Nagu 
dokumendi analüüs näitas, ei olnud see mõiste defineeritud üheski ava
likus dokumendis. Definitsioon oli ära toodud ainult Kaitseministeeriumi 
2010. aasta dokumendis, mis oli toona mõeldud vaid asutusesiseseks kasuta
miseks ja mida kasutatakse teadustöös siinkohal esimest korda.

Miks on erinevad terminid käibesse läinud? Eelkõige sellepärast, et kuigi 
dokumente koostavad ja kõnesid kirjutavad ametnikud ja kaitseväelased, on 
nemadki inimesed. Küllap võib sünonüümide rohkuse taga olla parema stiili 
kasutamise soov, mida ei saa ette heita. Tuleb ette, et termineid ei kontrollita 

72 Autori telefoniintervjuu Jonatan Vsevioviga, 30.04.2020.
73 Autori videointervjuu Margus Kolgaga (interneti kaudu), 07.05.2020.
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kõrgematest, st Riigikogu kinnitatud aktidest ja näiteks kõnede puhul oleks 
seda ehk liigne oodata. Kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku ja 
kaitsepoliitika terminoloogiakomisjoni soovitusi järgitakse mõnikord, aga 
mitte alati. Sünonüümidena kasutatakse veidi erineva tähendusega sõnu, 
nagu käsitus ja käsitlus.

Kas tegu on tõsise probleemiga? Ei ole, intervjueeritud praktikutest ei 
teadnud keegi, et riigikaitse laia käsitusega seotud terminite erinevused olek
sid kaasa toonud praktilisi probleeme. On huvipakkuv, et kuigi samu termi
neid ei kasutatud, võib lähenemist, mille järgi riigikaitsest võtavad osa kõik 
riigiasutused, leida juba 1938. aasta aktidest. Et selles osalevad kõik koda
nikud, on niigi juba 1992. aastast kirjas põhiseaduses.

Kuidas tulevikus sarnaseid probleeme vähendada? Teoreetiliselt on see 
üsna lihtne, tegelikkuses võib konsensuse saavutamise vajadus seada omad 
piirid. Õigusloome ja belletristika ei käi omavahel kokku – kui uue termini 
kasutuselevõtuks ei ole selget põhjust, siis ei ole mõtet seda kasutusele võtta. 
Kui uus termin esimest korda kasutusele võtta ja see ei ole üldtuntud, siis 
tuleks vastav mõiste defineerida. Ja kui sobiv definitsioon on juba olemas, 
siis ei tuleks seda ilma selge vajaduseta ümber sõnastada – definitsiooni võib 
varasemast dokumendist ka üks ühele üle võtta ja umbes nii on totaalkaitse 
puhul ka tehtud. 

Lõpetuseks tasuks kaaluda Vseviovi meenutatud ideed termini esma
kordsel käibesse toomisel: laiendid sõna riigikaitse juures peaksid muutuma 
tulevikus liigseks. Kas oleme kümme aastat hiljem selleks juba valmis või lei
dub veel liiga palju inimesi, kes mõistavad riigikaitset mingis muus,  kitsamas 
tähenduses?
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ÜHTSE MÕISTMISE JA TERMINIKASUTUSE 
VÕIMALIKKUSEST  

LAIAPINDSES RIIGIKAITSES
Reet Hendrikson

ÜLEVAADE. Infoajastul ja hübriidohtude tingimusis on korrastatud riigikaitse
terminoloogial üha tähtsam roll. Ehkki tänapäevased terminoloogiateooriad  väidavad 
vastupidist, kinnitavad riigikaitsevaldkonnas tehtud uuringud ja siinkirjutaja teiste 
projektide kogemus, et vähemalt kõnealuses valdkonnas raskendab termino loogiline 
ebajärjekindlus infoedastust ja pärsib erialasuhtlust. Ühtne mõistmine ja termini
kasutus saavad iseäranis oluliseks kriisiolukorras, mil sõnumi vastuvõtu kiirusest 
 sõltub kriisi lahendamine ja ehk inimeludki. Seega on eelduspärane, et riigikaitsesse 
panustavad valdkonnad oleksid samas inforuumis, mille üks põhiosi on omakorda 
ühtne mõiste ja terminisüsteem.

Valdav osa terminiprobleeme on seotud mõistetasandi arvestamata jätmise, 
termini teadlikkuse nappuse ja mõistekäsituse erinevustega. Artikli eesmärk ongi 
valgus tada terminoloogia kui valdkondadevahelise ja sisese märgisüsteemi neid 
tahke, mis kipuvad jääma kas poolvarjatuks või teadvustamatuks, ent mida on ots
tarbekas riigikaitse terminitöös silmas pidada. Sellele tuginedes pakun välja laia
pindse riigikaitse terminitöö võimalikke mooduseid. Teavitustöö üks peamisi 
kanaleid on korrastatud, heakeelset terminoloogiat sisaldavad õppematerjalid. Maa
ilm ja erialateadmised on pidevas muutumises, mistõttu on funktsionaalse eriala
keele seisukohast vajalik, et terminiarendus ja teavitustöö oleksid järjepidevad. 
Terminitöö aitab tõhustada erialasuhtlust, panustades sel moel riigikaitsevaldkonna 
ja eestikeelse sõjateaduse arengusse. 

Võtmesõnad: laiapindne riigikaitse, erialakeel, mõiste, termin, terminoloogia, 
terminikorrastus

Keywords: comprehensive national defence, specialised language, concept, term, 
 terminology, terminology harmonisation 

1. Sissejuhatus

Siinne artikkel1 on valminud laiapindset riigikaitset käsitleva Manticus 
Apollo projekti osana. Projekti üks sihte on korrastada ja ühtlustada 

1 Manticus Apollo projekti (RITA1/0150) ülesanne 1.1. Projekti rahastatakse Eesti Teadus
nõukogu RITAprogrammist Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite toel. 

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 15, 2020, pp. 31–86.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/

https://www.kvak.ee/sojateadlane/


REET HENDRIKSON32

valdkondadevahelist terminikasutust. Terminitöö tulemus antakse üle 
termini loendina2, mille abil täiendatakse sõjanduse, julgeoleku ja kaitse
poliitika terminibaasi Militerm. Järgnev võtabki kokku peamised tähele
panekud ja järeldused, mis artikli autor on projekti terminoloogiaosa juhina 
töö käigus tuvastanud. Samuti selgitan näidete varal terminivaliku loogi
kat ja keerdkäike. Kasutan ka Manticus Apollo konsortsiumisse kuulunud 
Tartu Ülikooli uurimisrühma eksperdiintervjuude ja projekti vaheraporti 
tulemusi. Eksperdiintervjuude eesmärk oli selgitada välja, millised on laia
pindsesse riigikaitsesse panustavate spetsialistide hinnangul Eesti laiapindse 
riigikaitse ning olukorrateadlikkusega seotud probleemid ja vajadused. 
Intervjuud toimusid novembrist 2018 kuni novembrini 2019. 

Esmalt käsitlen lühidalt artikli tausta, probleemi ja eesmärki. Selleks et 
valdkonnast kõnelda, on vaja peatuda terminoloogia põhimõistetel, sh selgi
tada mõiste ja termini erinevust. Suur osa mis tahes eriala ja teadustekstide 
terminoloogilistest probleemidest tuleneb just nimelt mõiste ja termini ehk 
mõtlemis ja keeletasandi mitteeristamisest. Samuti selgitan kogu projekti 
tüvitermini laiapindne riigikaitse mõistemahtu ja vastavat terminikasutust. 
Kirjutise tuuma moodustab peatükk 3, kus toon näiteid projekti käigus 
esile kerkinud terminoloogilistest tüüpprobleemidest ning peatun termini
probleemide tagamaadel. 

Projekti raames tehtud terminitöö ei tohiks projekti lõppemisega seis
kuda või jääda toimima ad hockorras, killustatult riigikaitsega seotud minis
teeriumide jt ametiasutuste vahel. Samuti ei tohiks see jääda vaid sõjandus
terminoloogia töörühma vastutusalasse, nagu seni suuresti on olnud. Sestap 
pakun artikli lõpus välja võimalusi, kuidas ühist terminitööd jätkata. Eraldi 
peatun teavitustööl: selle võimalustel ja tähtsusel. Teavitustöö on terminitöö 
lahutamatu osa, milleta jääb viimane poolikuks. Loodetavasti annab siinne 
käsitlus ainest senisest sihipärasemaks dialoogiks ja aitab leida optimaalse 
koostöövariandi. 

Eesti terminitööd suunab Haridus ja Teadusministeeriumi raam
dokument „Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhi
mõtted (2019–2027)“. Siin tähtsustatakse eestikeelse terminivara loomist 
ja arenda mist, töö tulemuste kättesaadavaks tegemist, terminikehamite 
koostööd ja infovahetust ning terminitöö populariseerimist. Terminitööd 

2 Manticus Apollo 2020. Manticus Apollo terminiloend. Ülesanne 1.1. Terminoloogia 
(termini loend). Versioon 1.0. Projekti teostajad Cybernetica AS, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu 
Ülikool, Kaitseväe Akadeemia. Esitatud 7. septembril. [Manticus Apollo 2020] 
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kureerib Haridus ja Teadusministeeriumi juurde loodud Eesti terminitöö 
juht komitee, kelle suunistest lähtub oma tegevuses ka Eesti Keele Instituut.3 

Õigupoolest ei erine laiapindse riigikaitse terminitöö käigus aset 
 leidnud terminiarutelud ja esile kerkinud kitsaskohad teiste valdkondade 
 keskusteludest ja terminoloogilistest tüüpprobleemidest. Nii on järgnev 
 paljuski üle kantav teistelegi valdkondadele. Mis tahes valdkonna terminitöös 
kehtib tõsiasi, et igasugune terminiarutelu on arvamuste paljususe tander. 
Siin ei põrku mitte ainult erinevad arusaamad mõistetest mõistesuhetest ja 
 keelest, vaid ka erinevad maailmakäsitused. See teeb terminitöö keerukaks, 
ent sedamööda ka ülipõnevaks alaks. Kui keelekasutajad erialainimesed 
oleksid mõistete, mõistepiiride ja terminite sobilikkuse suhtes ühtsel seisu
kohal, ei oleks vaja ka terminikehameid ega kokkuleppeid. On selge, et 
vaid väikses ringis sõlmitud kokkulepetest ei piisa: otsuste levikuks on vaja 
 teavitustööd. 

Teisalt eeldab terminitöös osalemine suutlikkust ja valmidust oma 
seisu kohti ümber hinnata. Sestap ei pruugi iga inimene – olgu ta kui tahes 
intelli gentne ja laia silmaringiga – olla terminitööks sobilik. Üks olulisi lisa
väärtusi, mis terminitöös osalemisega kaasneb, ongi seik, et terminiarutelud 
arendavad võimet näha maailma erinevatest vaatenurkadest. Lisaks sellele, et 
reaalsus on pidevas muutumises, muutuvad ja täiustuvad töö käigus eriala
inimeste endi teadmised. Nii muutuvad ja täiustuvad ka töö tulemused: 
 selgub uusi lähimõisteid, millega tuleb arvestada, ja lisandub uusi termineid. 
Seetõttu tuleb lisadatäpsustada definitsioone ja vahel ka ümber hinnata 
termini variantide sobilikkust. 

1.1. Taust, probleem ja eesmärk

Laiapindse riigikaitse mõiste johtub eeldusest, et kõik riigikaitsega seotud 
valdkonnad panustavad riigikaitsesse ja on valmis ühiselt reageerima, tehes 
seda võimalikult vähese ajakuluga. Ühise tegutsemise eeltingimus on üks
teisest arusaamine. Selle põhieeldusi on omakorda ühtne terminikasutus ja 
mõistekäsitus4 nii valdkondade vahel kui ka iga valdkonna sees. Riigikaitse 
vaatepunktist annab sama mõtet hästi edasi erukindral Ants Laaneots, kelle 

3 Vt Eesti terminitöö kodulehekülge. 
Vrd ka Hendrikson, Reet; Mäekivi, Helika; Sihver, Ülle 2020. Kui eriala saab sõna. – Sirp, 8. 
mai. [Hendrikson jt 2020]
4 Termini ja mõiste erinevusest ning nende põhimõttelisest eristamisvajadusest tuleb juttu 
alapeatükis 1.2.
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sõnul peavad sõjandusterminid „olema üheselt mõistetavad, et igaüks, kes 
tegeleb sõjandusega või osaleb riigikaitses ja satub näiteks sõjalist tegevust 
nõudvasse olukorda, saaks [neist] ühte moodi aru“5. Ühtset terminikasutust 
ja terminite ühtset mõistmist on (sõjaliste) konfliktide lahendamise ja inim
elude säästmise üheks esmaseks alustalaks pidanud nii Eesti ohvitserid6 kui 
ka teiste riikide esindajad7. 

Laiapindse riigikaitse kontekstis esitasid samasuguseid arvamusavaldusi 
ka Manticus Apollo projekti raames intervjueeritud erialainimesed8.

Kus ma näen täna kõige suuremaid kääre  – et kuidas panna meie kaitse
võimekus ja siseturvalisus ühte jalga käima. See on täna kõige suurem prob
leem, sest meie siseturvalisus ja kaitsevaldkond räägivad täna erinevat keelt. 
/…/ (Eksperdiintervjuu, 22.03.2019)

Tihtipeale on ju oluline esmalt isegi mitte see, et me harjutame hirmsasti füüsi
list koostöötamist, vaid see, et me üldse mõistame, kuidas me töötame koos 
teise asutuse kõrval, mõistame seda mõttemaailma, mõistame seda keelt, selle
pärast et igas valdkonnas on omad terminid, oma släng. Et kui meie midagi 
 räägime, siis meie partner saaks aru sellest nii, nagu me oleme seda mõel
nud. Või vastupidi – kui meie partner räägib, siis me saame aru nii, nagu 
asjad on, mitte nii, nagu me kujutame ette, et nad võivad olla. (Eksperdi
intervjuu, 05.04.2019)

5 Riigikaitsekomisjon: sõjalised terminid peavad olema üheselt mõistetavad. 2016. – Posti
mees, 12. detsember. 
6 Vt nt Paimla, Raigo 2007. Jalaväetaktika terminite ühtlustamine. Magistritöö. Juhen dajad 
MA Reet HendriksonPungar ja mjr Martin Herem. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppe
asutused, taktika õppetool, lk 13. [Paimla 2007] 
Tameri, Tarmo 2009. Eesti Kaitseväe logistikaterminoloogia korrastamine. Magistritöö. Juhen
dajad MA Reet Hendrikson ja kpt Erlend Zirk. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 
taktika õppetool, lk 22. 
Afanasjev, Ainar 2011. Kaitseväe pioneeriterminoloogia korrastamine. Magistritöö. Juhen
dajad MA Reet Hendrikson ja mjr Raul Kütt. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 
Kaitse väe keelekeskus, lk 16–17. 
Jürnas, Kaimo 2013. Eesti õhukaitseterminoloogia korrastamine. Magistritöö. Juhendajad 
MA Reet Hendrikson ja kpt Tanel Lelov. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Kaitse
väe keele keskus, lk 22.
7 Vrd nt Lind, William S. 1985. Maneuver Warfare Handbook. New York: Westview Press, 
p. 72.
8 Tekstikatked on pärit Tartu Ülikooli uurimisrühma eksperdiintervjuudest. Need on esi
tatud transkribeeritud, muutmata kujul koos siinkirjutaja esiletõstuga. Manticus Apollo 
2019. Olukorrateadlikkus laiapindse riigikaitse kontekstis. Ülesanne 1.4. Uurimisraport (vahe
raport). Versioon 0.4, lisa 5. Kokkuvõte eksperdiintervjuudest. Projekti teostajad Cybernetica 
AS,  Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Kaitseväe Akadeemia. Esitatud 25. novembril. 
 [Manticus Apollo 2019] 
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Kaitseväe Akadeemia (KVA) ja kogu Kaitseväe üks olulisimaid väljaõppe
materjale, 2010. aastal välja antud „Eesti kaitseväe maaväe lahingu tegevuse 
alused“ rõhutab: „Teooria vajab ühtset terminoloogiat, sest kui sõnu mõiste
takse erinevalt, ei saa tekkida ühist arusaama ega teooriat edasiviivat arutelu“9. 

Täpsuse huvides tuleb märkida, et ilmselt ei eelda mitte iga erialakeel 
sellist ühtsust nagu riigikaitse või kitsamalt sõjandus. Üks selliseid on hari
dus. Lõputult võib mängidaarutleda selle üle, kas parem on distantsõpe 
või kaugõpe ning kas need on samatähenduslikud. Öeldu mõte sellest üld
juhul ei muutu ja lausekontekst annab – enamasti ja eeldatavasti – piisava 
mõistmisvihje. Laiapindses riigikaitses on siiski otstarbekas põhi mõistetes 
ja termi nites kokkuleppele jõuda. Öeldu leidis kinnitust ka siinkirjutaja 
doktori töös10. Selle raames tehtud empiirilise uuringu ja kvantitatiivse 
andme analüüsi tulemustest selgus muuseas, et terminimõistmisel on seos 
sünonüümide kasutamisega: sünonüümia raskendab mõistmist. 

Nagu teadustöös ja elus üldse, nii on ka teel terminoloogilise ühtsuse poole 
esimene verstapost teadlikkus. Siinses tähendab see terminitöö tähtsuse ja 
terminoloogilistest vajakajäämistest tekkivate probleemide tead vustamist. 
Paraku on paljud institutsioonid jäänudki teema olulisuse tõdemise tasan
dile: väljaütlemistes sedastatakse terminoloogia kui valdkonna ja terminitöö 
tähtsust, ent igapäevaelu ja ressursijaotus viitavad muule. Ise enesest on tao
line eelistuste seadmine mõistetav, sest teema ei näi olevat pakilist laadi. Siit 
tekibki salakaval kuristik: terminoloogia tähtsust otsekui teadvustataks, ent 
kui tööks on vaja vahendeid (inimesed, nende aeg, raha), ei leita neid sugugi 
mitte igas valdkonnas. Laiapindse riigikaitse kontekstis tuleb mõista seda, 
et siis, kui ühtne mõistmine ja terminikasutus muutuvad iseäranis olu-
liseks – kriisi- või konfliktiolukorras –, on ühiste arusaamade kujunda-
misega jäädud lootusetult hiljaks. 

Siinse käsitluse eesmärk on valgustada terminoloogia kui valdkondade
vahelise ja sisese märgisüsteemi neid tahke, mis kipuvad jääma kas pool
varjatuks või teadvustamatuks, ent mida on laiapindse riigikaitse osaliste 
sujuva koostöö, infovahetuse ja olukorrateadlikkuse saavutamiseks oluline 
silmas pidada. 

9 Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused. Maaväe ohvitseride ja staabitöö 
 välja õppejuhend. 2010. Teine, parandatud ja täiendatud trükk. Kaitseväe Ühendatud 
 Õppeasutused, taktika õppetool, lk 29. [KV MLA 2010] 
10 Hendrikson, Reet 2018. Kas sõjasõna sünnib sõtta? Erialakeele tõhusus sõjandus
terminoloogia näitel. Doktoritöö. Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis, 
42. Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut. 
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 18–22. [Hendrikson 2018] 

https://www.etis.ee/Portal/Institutions/Display/e246a875-e92e-4b9d-a76b-43ae892253b2
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1.2. Põhimõisteid

Enne teema juurde jõudmist tuleb peatuda valdkonna põhimõistetel ja neid 
tähistavatel terminitel. Esmalt käsitlen terminiõpetuse põhikolmikut: mõiste, 
termin ja definitsioon. Seejärel tuleb juttu mõistesuhete kirjelda miseks 
tarvita tavatest ja teistest terminiõpetuse termineist, mida olen järgnevas 
kasu tanud. Kuna artikli keskmes on terminoloogia, ei saa mööda minna ka 
artikli ja projekti põhiterminist laiapindne riigikaitse. 

1.2.1. Mõiste, termin ja definitsioon

Terminoloogia metakeelega seoses tuleb esmalt peatuda mõiste ja ter-
mini erinevusel. Ikka ja jälle esineb selgeid märke, et nende erinevusest ja 
eristamis vajadusest ei ole teadlikud ei õppematerjalide autorid, teadlased ega 
kõrgkoolide õppejõud, isegi mitte paljud filoloogid, rääkimata aja kirjanikest 
ja riigiametnikest. Erinevuse mitteteadvustamine peegeldub sõna kasutuses: 
termini asemel kasutatakse sageli sõna mõiste. Taoline keelekasutus taas
toodab nende mõttelist samastamist, millest omakorda johtub mõiste
tasandi arvestamata jätmine. Just viimane ongi terminivalikul ja loomes 
ning termini töös üks põhilisimaid komistuskive. Mõiste ja termini lahus-
hoidmine ei ole keeleline finess, milleks seda sageli peetakse, vaid tegu 
on põhimõttelise erinevusega. Arvi Tavasti11 hinnangul taandub mõiste 
termini mitteeristamine maailmavaatelisele lahknevusele. Selle kohta, milli
seid terminiprobleeme nende mitteeristamisega kaasneb, toon Manticus 
Apollo projekti kontekstis näiteid alapeatükis 3.2.

Mõiste ja termini erinevus tähendab lihtsustatult öeldes erinevust tähen
duse ja keele ehk sisu ja vormi vahel. Mõiste (sisu, tähendus) on mõtlemis
tasandi üksus (ingl unit of understanding, traditsioonilises terminiteoorias 
concept): midagi, mis eksisteerib inimmeeles või tunnetuses12. Mõiste on 

11 Tavast, Arvi; Taukar, Marju 2013. Mitmekeelne oskussuhtlus. Tallinn: Valgus, lk 71. 
[Tavast, Taukar 2013]
12 Cabré, Maria Teresa 1999. Terminology: Theory, methods and applications. Amsterdam: 
John Benjamins Publishing Company, pp. 112–114. [Cabré 1999] Temmerman, Rita 2000. 
Towards New Ways of Terminology Description: The Sociocognitive Approach. Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins Publishing, p. 15. [Temmerman 2000] Faber Benítez, Pamela 
2009. The cognitive shift in terminology and specialized translation. – Vidal, África; Franco, 
Javier (eds.). A (Self)Critical Perspective of Translation Theories. Monografías de Tra ducción 
e Interpretación, 1. Alicante: University of Alicante, pp. 114–115. Faber, Pamela 2011. 
The dynamics of specialized knowledge representation. Simulational reconstruction or the 
 perceptionaction interface. – Terminology, Vol. 17, Issue 1, pp. 15, 25. Rey, Alain 1995. Essays 
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seega abstraktsioon, meeltes või mõtlemises tekkiv kujutlus(pilt). Termin 
(ingl term) on mõiste keeleline kuju: tähejada, millele oleme omistanud 
konkreetse tähenduse. Ehk kolmandal moel öelduna: sõna või sõnaühend, 
mille tähendust piiritletakse erialati13. Eelmainitud hüpoteesi, mille järgi 
on mõiste ja termini mitteeristamine põhimõttelist laadi fenomen, kinni
tab asjaolu, et teisteski keeltes kiputakse neid segi ajama: kasutatakse sõna 
concept, ehkki mõeldakse terminit (ingl term) ehk keeletasandi üksust14. 
Sama malli  kopeerivad ka tõlketeosed. Eriti kahetsusväärne on, et nende seas 
on ka metoodilisi õppematerjale15. 

Teisalt tuleb mõistet kui mõtlemistasandi üksust hoida lahus tähistatavast 
objektist või nähtusest ning mõista, et reaalsus ja selle peegeldus inimmeeles 
ei kattu kunagi täielikult. Nende erinevust ilmestab hästi kantilik filosoofia, 
kus eristatakse asja iseeneses (sks Ding an sich, st maailm ehk objekt või 
nähtus) ja asja meie jaoks (sks Ding für uns, maailma peegeldus meie meeltes 
või inimtunnetuses, st mõiste). 

on Terminology. Sager, Juan C. (transl.). Amsterdam: John Benjamins, pp. 99, 103. Eesti keeles 
on andnud hea ülevaate Tavast, Taukar 2013, lk 53–65.
13 Vt nt Saari, Henn 1983. Mida nimetada terminiks. Terminoloogilisi mistselle (II). – Keel ja 
Kirjandus, nr 5, lk 251; Terminology work – Principles and methods. 1999. ISO/TC 37/SC 1 
N. 185. Sweden: The International Organization for Standardization, p. 22; Cabré 1999, p. 39. 
Erelt, Tiiu 2007. Terminiõpetus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 62. [Erelt 2007] Mereste, 
Uno 2000. Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü: artikleid ja lühiuurimusi. Tallinn: Eesti Keele 
Sihtasutus, lk 54. [Mereste 2000] Guidance for the Development and Publication of NATO 
Terminology. 2007. North Atlantic Council. CM 0023, pp. 5–6. 
14 Vrd nt Roger D. Wimmeri ja Joseph R. Dominicki väidet, et mõiste (concept) on termin 
(term), mis peegeldab abstraktset ideed. Sarnaseid seisukohti vt ka Wayne K. Hoy (2010), 
Nancy Burns ja Susan K. Grove (2001) jpt. Wimmer, Roger D.; Dominick, Joseph R. 2006. 
Mass Media Research: An Introduction. 8th edition. Holly J. Allen, p. 44. Hoy, Wayne K. 2010. 
Quantitative Research in Education: A Primer. Los Angeles: Sage, p. 12. Burns, Nancy; Grove, 
Susan K. 2001. Study Guide for the Practice of Nursing Research: Conduct, Critique, and 
 Utilization. 5th edition. St. Louis (Mo.): Elsevier/Saunders, p. 132. 
15 Nt on (kõrg)koolides ja tekstiloome õppimiselõpetamisel siiani üks kasutatavamaid mater
jale tõlketeos „Uuri ja kirjuta“, mis on põhiosas hea, ülevaatlik ja lihtsalt hoomatav. Ometi 
kõneldakse seal muu hulgas mõiste kasutamisest. Kuna mõiste on mõtlemistasandi üksus, ei 
saa seda kasutada: kasutada saab terminit. Termin mõiste jäetakse üldse defineerimata, ehkki 
kirjutajaid manitsetakse, et kõik töö seisukohalt kesksed mõisted tuleb defineerida. Samuti 
sedastatakse, et „uut uurimust alustades selguvad uurijale tavaliselt üsna pea raskused mõistete 
seletamisel“ (lk 139, 142). Samas defineeritakse mõiste alaliigid: konkreetsed mõisted ja teo
reetilised mõisted (lk 138). Vt Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko; Sajavaara, Paula 2005. Uuri 
ja kirjuta. Tallinn: Medicina, lk 139, 142–143. Pikemat käsitlust koos näidete ja analüüsiga vt 
Hendrikson 2018. 
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Mõistet ja terminit ühendab definitsioon, mis on lihtsalt öeldes mõiste 
lahtikirjutus. Tegevuse tähenduses on ametlikes tekstides tihti tavaks 
defi neerimise asemel kõnelda mõiste sisustamisest. Keelekorralduses 
terminoloogias soovitatakse kõnelda pigem defineerimisest, piiritlemisest 
või määratle misest16. Defineerimise üks põhireegleid on, et definitsioon peab 
sisaldama mõiste seisukohast esmaolulisi tunnuseid: eeskätt neid, mis eris
tavad mõistet teistest mõistetest ja annavad aimu mõiste asukohast mõiste
süsteemis (klassikaline ehk nn sisudefinitsioon17). Definitsioon ütleb, mis 
mõiste on, mitte seda, millal terminit kasutatakse või kuidas nähtus tekib 
(nt definitsioonide algused „Olukorrateadlikkus on termin, mida kasu
tatakse …“ või „Olukorrateadlikkus tekib …“; vrd korrektses sõnastuses 
„Olukorra teadlikkus on arusaam/teadlikkus, mis tekib …“). Üks tüüpi
lisemaid defineerimisprobleeme on ringdefinitsioon (lad idem per idem) 
ehk mõiste defineerimine tema enda kaudu (nt „Olukorrateadlikkus on 
olukorra kohta teadlikkuse omamine“). Eesti keeles on definitsioonide 
liike ja  defineerimispõhimõtteid käsitlenud põhjalikumalt Tiiu Erelt18. 
 Defineerimine on omaette teema, millesse süüvimine nõuab eraldi käsitlust. 
Lühidalt tuleb defineerimisest juttu ka alapeatüki 3.1 lõpus. 

1.2.2. Mõistesuhete kirjeldamisel kasutatavaid termineid

Mõistesuhete kirjeldamiseks kasutan termineid mõistepesa, mõistepusa, 
lähimõisted ja hüponüümia. Mõistepesa moodustavad mõisted, mis paik
nevad mõistesüsteemis lähestikku, teisisõnu lähimõisted koos alam ja/või 
ülemmõistega. Näiteks moodustavad mõistepesa ohvitseride liigitus  noorem, 
vanem ja kõrgemateks ohvitserideks ning nende alammõisted ehk edasine 
jagunemine. Lähimõisted on mõisted, mis paiknevad eriala mõiste süsteemis 
lähestikku ja mida eristab mõistenüanss. Eeltoodud näites on üksteise suhtes 
lähimõisted nt noorem, vanem ja kõrgemad ohvitserid. Erimeelsusi tekita
vaid, nö sassis mõistepesasid nimetan mõistepusadeks. Näiteks moodus
tub mõistepusa terminitest laiapindne riigikaitse, riigikaitse lai käsitus, avar 
julgeolek ja avar julgeolekukäsitus (pikemalt vt ptk 3.1). Keele tasandilt vaa
delduna on tegu terminipusaga. Mõiste ja terminipusade tekkimise taga 

16 Sama vt Ametniku soovitussõnastik.
17 Täpsemalt vt Erelt 2007, lk 51.
18 Ibid., lk 48–62. Neid on kirjeldatud ka ISOstandardis. Vt EVS-ISO 1087-1. 2002. Termino
loogiatöö. Sõnastik. Osa 1: teooria ja rakendus. Eesti standard 2002. Tallinn: Eesti Standardi
keskus. [EVS-ISO 1087-1. 2002]
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on terminikasutuse ja arusaamade, sageli ka keeleeelistuste erinevused. 
Alam ja ülemmõistete hierarhiana kirjeldatavat mõiste süsteemi nimetatakse 
hüponüümiaks. Terminit hüponüümia saab kasutada ka termini hierarhia 
kirjeldamiseks (hierarhia, mille moodustavad alammõisteid ja ülemmõisteid 
tähistavad terminid).

Siinjuures tuleb rõhutada, et mõistepesa, alam ja ülemmõisted ning lähi
mõisted on suhtelised suurused. Nii on vanemohvitserid alammõiste ohvit
seride suhtes ning ülemmõiste koloneli, kolonelleitnandi ja majori suhtes. 
Mõistepesaks saab nimetada ka kogu ohvitseride liigitust või vaid mõistet 
vanemohvitser koos selle alammõistetega. 

1.2.3. Teistest terminoloogia ja terminitööga seotud mõistetest

Siin tuleb esmalt selgitada mõistet terminoloogia ennast. Terminoloogia
käsitlustes on tavaks peatuda sõna mitmetähenduslikkusel19. Siinses 
 tähistan terminiga terminoloogia nii termineid käsitlevat teadusharu kui ka 
 valdkonna terminikogumit (sõna terminivara sünonüüm)20. 

Terminitöös olen eristanud terminiarendus ja terminiteavitustööd 
(vt sõjandusterminoloogia arendamise põhimõtted21). Terminiarendus-
töö ehk terminiarendus seostub eeskätt terminikehamite tööga ning seis
neb mõiste süsteemi peegeldava terminisüsteemi loomises, vajadusel uute 
 terminite väljapakkumises ja soovituste andmises, mõistet peegeldavate 
definit sioonide leidmises, samuti päringutele vastamises, termininõu and
mises jms. Termini teavitustöö tähendab terminiteadlikkuse üleüldist 

19 Vt nt Merestelt pärit nelikjaotust (oskussõnavara ja vastav õpetus ning oskuskeel ja vastav 
õpetus). Mereste 2000, lk 57–62. Siinkirjutaja jagab arvamust, et selline nelikjaotus on kunstlik. 
Vt ka nt Erelt 2007, lk 11–12. 
20 Peep Nemvalts on püüdnud juurutada terminoloogia kasutamist viitavana ainult teadus
harule. Vt nt Nemvalts, Peep 2011. Terminiteadusest eesti teaduskeeleni. – Eesti teaduskeel ja 
terminikorrastus. Tallinn: Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut, lk 143–145. Möön
des selle taga olevat loogikat (kr logostüvi viitavana teadusalale või õpetusele), on siinkirjutaja 
hinnangul võrdlemisi keeruline ette kujutada olukordi, kus oleks raske mõista, kas kõnel
dakse terminikogumist või teadusharust. Mis ehk olulisemgi: nii otstarbekate terminiotsuste 
lange tamisel, terminiandmebaaside loomisel kui ka tõsiselt võetavate uurimistulemusteni 
jõudmisel ei saa tõmmata teooria ja praktika vahele ranget piiri. Igasugune töö terminitega 
eeldab teoreetilise taustsüsteemi olemasolu ja teoorial pole väärtust, kui see ei seostu otseselt 
praktikaga. Seega saab kõnelda nii terminitööst kui terminoloogiatööst, terminiandmebaasidest 
kui terminoloogiaandmebaasidest, terminikomisjonidest või terminoloogiakomisjonidest. Täpse
malt vt Hendrikson 2018, lk 22–23.
21 Kogu Kaitseväge hõlmav ja kaasav, asutusesisene dokument. Vt Sõjandusterminoloogia 
arendamise põhimõtted. Kinnitatud KVA ülema 05.07.2019 käskkirjaga nr 38. 
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suurendamist. See hõlmab väga erinevaid teavitusviise. Neist olulisimad on 
terminikehami töös osalevate ekspertide vahendusel toimuv infovahetus 
valdkondade erialade ja terminikehami vahel, terminiõppe lõimimine õppe
tööga, termini arenduse tulemuste avalikustamine terminibaasides, samuti 
õppejõudude ja teadustöötajate terminoloogiakoolitused, terminoloogiat 
kui teadusharu ja selle loogikat käsitlevad aime ja teadusartiklid, termini
teemaliste üliõpilastööde juhendamine jpt. Terminiteavitustööle keskendub 
peatükk 5. 

Huvitaval kombel pole standardimise mõistet terminikäsitlustes üld
juhul tavaks defineerida. Põhjus on ilmselt selles, et selle osutust (tähen
dust) on võetud suuresti iseenesest mõistetavana. Lisaks seostub terminiga 
standardi mine veel teisi termineid, mille vahekorda on keerukas ja ehk eba
mugavgi määratleda, sest nende piirid on hägusad ja kirjeldamis katsetel on 
oht läbi kukkuda. Ometi on põhjust neil teemadel põgusalt peatuda, seda 
enam et kõneldakse ka terminiühtlustusest (lihtsustatult öeldes kasutuse 
ühe suguseks tegemine) ja terminikorrastusest (süsteemi loomine). Normi-
mist käsitan  siinses  terminikorrastusest ja ühtlustusest lähtuvate termini
otsuste langetamisena22. Standardimine on eelnimetatud tegevuste viimane, 
rangeim etapp, kus mõistetermini vastavus kuulutatakse kohustus likuks 
ja ainukehtivaks23. Standardimist peetakse niisiis millekski rangemaks ja 
termino loogias seostatakse seda klassikalise terminoloogiakool konnaga, 
normimist millekski leebemaks. Ometi ei ole praktikas normimise ja 
standardi mise erinevus üldse mitte selge, vaid sõltub kõnelejast kirjutajast. 
Tänapäeva eesti keelekorralduses on võetud suunavsoovitav hoiak, ent 
de facto tähendab see muu hulgas normimist ehk sobiv(am)ebasobiv(am)
hinnangut. Riigikaitsevaldkonnas ja teistelgi erialadel kõneldakse täna päeval 
eesti keelega seoses pigem korrastamisest, vähem normimisest ja veelgi 
vähem standardimisest.

Terminitöös ja terminivariandi sobilikkusesobimatuse hindamisel on 
esmavajalik teadvustada, et termin – nagu ka keel – on olemuselt kokku-
lepe. See põhineb keeleruumis väljakujunenud seostel maailma, mõtle
mise (laiemalt tunnetuse) ja märgisüsteemi ehk keele vahel, teisisõnu 
välja kujunenud kõnelejatähendusel. Kuna mõtlemine ja keel(etunnetus) 
on  suuresti  subjektiivsed, jagatakse kõnelejatähendust vaid teatud piirini. 
Termini korrastus püribki teatavate seoste kinnistamise ja vahel ka tekitamise 

22 Vrd ÕS 2018: keelenorm ’keelendite ja keelereeglite ühesus ühe keelekollektiivi piires’
23 Vrd ÕS 2018: standard ’kvaliteedi jm nõuete kogum; ametlik dokument kvaliteedi, 
 tarindus jm nõuete kindlaksmääramiseks’; standardima ’standardseks tegema’
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suunas, viimast eeskätt uudissõnade puhul. Sedamööda saab ebasobivate 
termini variantidena käsitada keelendeid, mis (1) ei vasta väljakujunenud 
kõneleja tähendusele, eesti keele väljendusvõimalustele ja matkivad tarbetult 
laenuandvat keelt; (2) tähistavad kokkuleppeliselt teist mõistet (lähimõistet) 
või (3) ei sobitu mõistesüsteemi peegeldavasse terminisüsteemi (ei arvesta 
 sellega, kuidas tähistatakse mõistesüsteemi teisi osi). Kõik eelnimetatud 
punktid sisaldavad seega subjektiivset mõõdet. Subjektiivsust tavatsetakse 
peita erinevate argumentide taha ning sageli ei teadvusta seda ei eriala
inimesed ega keeleinimesedterminoloogidki. Pigem kaldutakse pidama 
iseenda keelehinnanguid objektiivseteks ja kompromissitult õigeteks. Siin-
kirjutaja kogemus ütleb, et viljakas ja konstruktiivne koostöö eriala-
inimeste ja terminoloogide vahel algab just võimaluse teadvustamisest, 
et minu arvamus ei pruugi olla ainuvõimalik ja kehtida universaalselt. 

Terminikorrastustööga tegelevate töörühmade, komisjonide ja töö
gruppide katusterminina kasutan sõna terminikeham24. Võtsin termini 
kasutusele vajadusest viidata kõigile terminikorrastusega tegelevatele 
 institutsioonidele sõltumata sellest, kuidas ise end parasjagu on nimetatud. 
Sõnaühendiga sõjandusterminoloogia komisjon viitan kehamile, kes tegutses 
aastatel 2003–2017 Kaitseministeeriumi eestvõttel. Nimetusega sõjandus
terminoloogia töörühm tähistan selle mantlipärijat, kes kutsuti KVAs ellu 
2018. aasta kevadel. Pikemalt peatun mõlema tegevusel peatükis 2. 

1.2.4. Laiapindse riigikaitse mõistest

Projektis käsitletava valdkonna, laiapindse riigikaitse termineist on siin
kohal otstarbekas käsitleda lühidalt vaid nimetatud terminit ennast ja vasta
vat mõistet. Nendega seoses tuleb peatuda ka mõistel kriis, kuna see esineb 
nii endises kui ka väljapakutavas laiapindse riigikaitse definitsioonis. Pike
malt käsitlen terminikasutust ja probleeme peatükis 3. 

Laiapindse riigikaitse mõistest kõneldes on dokumentides enam kui 
kahekümne aasta jooksul kasutatud erinevaid termineid: totaalkaitse, laia
põhjaline riigikaitse, laiapindne riigikaitse, lai riigikaitse, kõikehõlmav riigi
kaitse, riigikaitse lai käsitlus, riigikaitse lai käsitus, terviklik riigikaitse25. 

24 Dokumentides on ehk tuntum ja kasutatum sõna kehand, mida peetakse ebamääraseks ja 
liigset paronüümiat tekitavaks. Vt Ametniku soovitussõnastik. Nimetatud seisukohta jagades 
kasutan inimkogumile viitavana sõna keham. 
25 Teemast on, küll veidi teise nurga alt, juttu ka Ivo Juurvee artiklis „Ühtsest riigikaitsest 
totaalkaitse kaudu riigikaitse laia käsituseni: Eesti riigikaitse määratlemisest kõrgema tasandi 
strateegiadokumentides“ (vt lk 11–30).
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Viimasel aastakümnel, ühes riigikaitsekontseptsiooni muutumisega, on 
hakanud esinema ka terminid avar julgeolek, avar julgeolekukäsitlus ja avar 
julgeoleku käsitus. Dokumente kõrvutades ja mõistetessemõistesuhetesse 
süvenedes ilmneb, et nimetatud terminite seosed ja tähenduste kattuvus 
jäävad sageli ebaselgeks. Tegu on suuresti individuaalsest keeletunnetusest 
ja maitsest tingitud varieerumisega. Sõjandusterminoloogia töörühmas 
ja Manticus Apollo projektis kasutame tegevusele ja nähtusele viitavana 
 terminit laiapindne riigikaitse26 (ingl comprehensive national defence). 
 Vastavat mõistet defineerime projektis järgmiselt.

Laiapindne riigikaitse on ühiskonna kui terviku kooskõlastatud tegevus, mille 
eesmärk on kaasata kriisi olemusest tulenevalt kõiki vajalikke riiklikke, avaliku 
ja erasektori ressursse selleks, et kriisi ära hoida, lahendada või likvideerida selle 
tagajärgi.

Laiapindne riigikaitse märgib seega tegevust või nähtust. Kontekstides, kus 
tähendusrõhk on tegevuse aluseks oleval mõistmisviisil või kontseptsioonil, 
soovitame kasutada terminit riigikaitse lai käsitus27. Kõnealustest termi
nitest, terminivaliku tagamaadest ja tekkinud terminipusast tuleb juttu ka 
alapeatükis 3.1.

Projekti käigus ilmnes vajadus leida katustermin, mis tähistaks kõiki tava
olukorrast väljapoole jäävaid olukordi (alates hädaolukorrast mitte sõjalise 
või sõjalise ründeni). Sestap soovitab projektimeeskond võtta katusterminina 
kasutusele kriis, mille defineerimisest on seni hoidutud. Otsuse taga oli asja
olu, et sõna kriis on valdkondlikes tekstides ja laia tähendus spektrit hõlma
vana nagunii kasutatud. Taolisel juhul pole defineerimisest hoidumine enam 
korrektne ega kooskõlas defineerimise põhitõdedega:  keelendit juba kasu
tatakse terminina, aga see on jäetud tekstivälistel asjaoludel defineerimata. 
Seetõttu pole otstarbekas mõelda välja uut sõna(tüve), vaid võtta terminina 

26 Selle üle, kas kasutada terminit laiapõhjaline riigikaitse või laiapindne riigikaitse, on arut letud 
nii sõjandusterminoloogia komisjonis, sõjandusterminoloogia töörühmas kui ka  Manticus 
Apollo koosolekutel. Sõjandusterminoloogia komisjoni algne valik langes neist esimesele. 
Kummatigi oli aastaks 2018 näha, et laiapindne riigikaitse on tublisti laialdasemalt kasutusel. 
Kuna valiku laiapindne vs. laiapõhjaline näol on tegu individuaalsest keele tunnetusest johtuva 
eelistuse, mitte kirjakeelenormi seisukohast õige või vale terminikujuga, muutis sõjandus
terminoloogia töörühm nimetatud otsust ja eelisterminiks sai laiapindne riigikaitse. Sama 
termini varianti pooldas ka Manticus Apollo meeskond. 
27 käsitus ’arusaam, mõistmine, kontseptsioon’, vrd käsitlus ’mingi küsimuse v prob leemiga 
tegelemine, millegi arutamine, kõne alla võtmine’. Vt Ametniku soovitussõnastik, e-keele nõu.
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kasutusele juba olemasolev, piiritleda selle tähendus ning vajadusel laiendada 
definitsiooni märkusega28. 

2. Riigikaitsevaldkonna terminitööst

Omakeelset riigikaitse terminivara on teadlikult ja süsteemselt arendatud 
alates Eesti iseseisvumisest ning sellega tegeldi 1940. aastate alguseni29. 
 Selleks et luua tänapäeva käsitlemiseks taust, peatun järgnevas lühidalt 
omakeelse riigikaitseterminoloogia arendamise algusajal ja ajajärgul pärast 
taasiseseisvumist, põgusalt ka NATO terminitööl. Neist esimest ja sellele eel
nenud tsaariaja olukorda kirjeldab hästi Toomas Hiio30. Olgu vaid öeldud, et 
sõjanduse ja sedamööda ka riigikaitsevaldkonna terminiarendus on olnud 
teiste erialakeeltega võrreldes esirinnas ja seda nii 20. sajandi algul kui ka 
pärast taasiseseisvumist. On tavaks rõhutada, et Teise maailmasõja eel oli 
toonastele vajadustele vastav omakeelne sõjandusterminoloogia olemas31. 
Teise maailmasõja lõpp ja nõukogude aeg tähendasid omakeelses sõjandus
terminoloogias seisakut: nõukogude sõjaväes, ajateenistuses, kõrg ja üld
hariduskoolides kasutati vene keelt32. Nii ei tulnud iseseisvuse taastamisel 
alustada valdkonna terminivara arendamist küll tühjalt kohalt, ent ajalooline 
järjepidevus ja terminimälu olid siiski katkenud. 

2.1. Sõjandusterminoloogia komisjonidest  
sõjandusterminoloogia töörühmani

1918. aastal ilmus eestivene oskussõnastik „Eesti Kamandu sõnad jala
väele“33, kus avaldati esimest korda eestikeelse (sõjanduse) oskussõnavara 
arendamise põhimõtted. Need pani kirja ja sõnastiku koostas „sõjawäeliste 

28 Siinsel juhul lisas projektimeeskond märkuse „Tavaolukorra määratlemine on poliitiline 
otsus“. 
29 Täpne olles ei peatunud terminitöö ka pärast esimest nõukogude okupatsiooni. Kuna Eesti 
üksused määrati nõukogude armee koosseisu, oli vaja tõlkida Punaarmee määrustikke eesti 
keelde. Vt Hiio, Toomas 2013. Kuidas Eesti sõjaväes eesti keeles asju ajama hakati. – Sõdur, 
nr 6, lk 28. [Hiio 2013] 
30 Ibid., lk 24–28.
31 Kolga, Margus 2006. Eesti sõjandusterminoloogia käekäik. [Kolga 2006]
32 Vt Hiio, lk 28.
33 Eesti kamandu sõnad jalaväele 1919. Koostaja sõjawäeliste oskussõnade komisjon. Tartu: 
H. Laakmann’i trükk.
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oskussõnade komisjon“. Nimetatud komisjon oligi esimene eestikeelseid 
sõjandustermineid loonudkorrastanud keham ja ühtlasi tõenäoliselt esimene 
terminikomisjon Eestis34. Nagu pealkirjast aimata (kamandu  ’käsklus’), sisal
dab sõnastik eeskätt käsklustes kasutatud termineid. Sellised on prae guseks 
ajalooline ridanema (’joonduma või rivistuma’; „Rood, ridane vasakule/
paremale!“) ja rudimendina tänapäevagi sõjanduskeeles säilinud kohenduma 
(’end kohendama’; „Kohendu!“). Märkimisväärne osa sõnastikus esinevatest 
keelenditest kuulub tänapäeva sõjandussõnavarasse, nt käsklused „Tuld!“ ja 
„Püsti!“. Sama lugu on terminitega käsk, tiib, rühm, jagu jpt.

Pärast Eesti taasiseseisvumist, aastal 1991, ajalugu kordus: siinkirjutaja 
andmeil oli esimene Eesti taasiseseisvumise järel loodud terminikeham just 
sõjandusterminoloogia komisjon. Tegutseti Keeleameti juures35. Nagu ees
pool viidatud, ei vastanud toonane terminipärand enam eriala vajadustele: 
maailm ja keel olid poole sajandi jooksul muutunud, samuti oli katkenud 
ajalooline järjepidevus. Taasiseseisvumisjärgsete aastate terminitöö  tulemus 
anti välja ajakirja Kaitse Kodu! lisalehes ja see sisaldas riigikaitse põhi
termineid36. Põgusal sirvimisel võib jääda mulje, et materjal on kasutatav 
tänapäevalgi. Nii esinevad siin praegugi käibel sõjanduse põhiterminid, nagu 
väeliik ja relvaliik. Kummatigi erineb nende osutus (tähendus) tänapäeva 
omast, mistõttu lahknevad ka mõiste ja terminisüsteem. Näiteks  vastab 
 termini väeliik osutus tänapäeval termini relvaliik osutusele (nt maaväe relva
liigid jalavägi, suurtükivägi, pioneeri, side jt erialaüksused), termini väeliik 
tähenduses kasutati toona terminit põhiväeliik ehk põhi liigid (maa, mere ja 
õhuväe katustermin). Relvaliik tähistab siin aga kasutusvaldkonna, tehniliste 
 tunnuste või toimeviisi järgi eristatavat relvade gruppi (nt jaotus toimeviisi 
järgi tava ja massihävitusrelvadeks või toimeulatuse järgi strateegi listeks ja 
taktikalisteks). Manticus Apollo projekti vaate punktist olgu mainitud termi
neid totaalkaitse (vrd tänap laiapindne riigikaitse, riigi kaitse lai  käsitus), 
samuti liitsõna täiendosa operatiiv (tähenduses ’operatsiooniga seotud’; nt 
operatiivjuhtimine, vrd tänap operatsioonijuhtimine) ning kriis (’kahe või 
mitme riigi suhete pingestumine, mis võib viia sõjani’; seega defineeritud 
kitsamalt kui tänapäeva hübriidohtude kontekstis vajalik). Teine suurem 
probleem on asjaolu, et võõrkeelsete vastete väljal esinevad nii võõrkeelne 

34 Raag, Raimo 2008. Talurahva keelest riigikeeleks. Tartu: Atlex, lk 168.
35 Kull, Rein 2000. Kirjakeel, oskuskeel ja üldkeel. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 82.
36 Kask, Aldo 1998. Militaarterminite sõnastik. – Kaitse Kodu!, nrd 4 ja 6.
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ekvivalent kui ka lähimõisteid tähistavad terminid (nt kokkupõrge, ingl 
engagement, encounter battle37). 

Eeltoodud näited ilmestavad ühtaegu nii mõistetasandi keskset tähtsust 
terminitöös, mõisteseoste arvestamise vajalikkust kui ka mõiste ja termini
süsteemi dünaamilisust, muutumist ajas. Kuna maailm teiseneb, on muutu
mises ka selle kirjeldamiseks sobilik märgisüsteem (keel, termin) ja märkide 
omavahelised suhted. 

Aastatel 2004–2017 tegutses Kaitseministeeriumi eestvõttel moodus
tatud sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogia komisjon 
(sõjandusterminoloogia komisjon). Koosseisu kuulusid esindajad Kaitse
ministeeriumist ja Kaitseväest (maa, mere ja õhuväe ning KVA esindaja) 
kuni sõjamuuseumi ja riigikaitset käsitleva kirjanduse tõlkijateni. Vahe
aegadega osalesid Välisministeeriumi ja Siseministeeriumi esindaja. Tule
muste talletamiseks loodi terminibaas Militerm. Tegevuse algusaastail  lähtus 
komisjon peamiselt NATO sõnastikust AAP06 („Allied Administrative 
Publications“), mille juba eestindatud tõlke parandamiseks komisjon toona 
kokku kutsuti. Aastaaastalt tegevuskese nihkus: üha enam hakati kesken
duma päringutele, millest üha suurema osa moodustasid KVAst ja laiemalt 
Kaitseväest laekunud päringud. Teisalt oli rõhuasetuse muutus tingitud 
dokumendi enda kitsaskohtadest: AAP06 oli oma toonasel kujul suuresti 
mereväekeskne, sellal kui teised valdkonnad jäid tagaplaanile. Samuti ei sisal
danud see nt kaitsepoliitilisi ega NATO kui organisatsiooniga seotud termi
neid, mida vajasid igapäevatöös Kaitseministeerium, Välis ministeerium ja 
Kaitseväe kõrgem juhtimistasand38. 

On selge, et riigikaitsevaldkonna terminivara on praegu selline, nagu 
see on, suuresti tänu sõjandusterminoloogia komisjonile. Põhiosa otsu
seid läks käibele märkamatult ning on kujundanud sõjanduse ja laiemalt 
riigikaitsevaldkonna igapäevast keelekasutust määral, mida ei teadvusta 
ilmselt ka toonased komisjoniliikmed ise. Muuseas kuuluvad siia täna
päeval riigikaitses igapäevakäibel olevad sõnad, nagu siirma (ingl deploy), 
liitsõna eesosad ühend (joint) ja mitmeriigi (combined), sihtüksus (task 
force), suutvus (ehk võime, ingl capability), jõukuvamine (power projection) 

37 Viimanegi näide lubab oletada, et terminiloend on pigem tõlkepõhine (vastandina mõiste
põhisele terminitööle). Encounter battle on ilmselt tõlkelaen soome keelest (vrd sm kohtaamis
taistelu), millest pärineb omakorda eestikeelne kohtumislahing. Nagu tänapäevalgi, nii oli ka 
toona käibel pigem meeting engagement. Vt nt FM 90-5. 1982. Jungle Operations. Washington, 
D.C.: Headquarters, Department of the Army, August 16, pp. 53, 65. 
38 Vt Kolga 2006. 
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jpt. Sõjanduse põhiterminitest olgu nimetatud nt lahkformeerima (deforma
tion), karpima (contain), seiskama (block), lagundama (disrupt), nihustama 
(dislocate), samuti hulk vähem tuntudjuurdunud sõnu, nagu varghävitaja 
 (stealth fighter), manus (attachment (unit)), irrus (detachment (unit))39 jpt. 
Eriti huvitavad on juhud, mil keelend on levima hakanud just seetõttu, et 
selle üle on algul naljatatud. Siia kuuluvad nt pioneerindustermin huku
kindlus (survivability), õhusõiduki sünonüüm õhuk (aircraft) jt. Taaselustati 
ka kahe maailmasõja vahelisel ajal kasutatud termineid, nt üldväed (ehk 
ühendrelvaliigid, ingl combined arms). Samuti suunati aastate jooksul õige
kirjaga seotut, sh Kaitseväe struktuuri ja allüksuste suureväikse algustähe 
kasutamist, lühendamist ning kokkulahku kirjutamist. Otsustamisel oldi 
(ja ollakse ka sõjandusterminoloogia töörühmas) dialoogis kirjakeelenormi 
loojatega. Nii on soovitatud kõnekeelse sõna seadeldis asemel kasutada eriala
tekstides terminit seade, võimekuse asemel võimet, treeningu asemel välja
õpet, simulatsiooni asemel matket või imitatsiooni. 

Kaitseministri käskkirjaga anti 2017. aasta lõpus vastutus riigikaitse
valdkonna terminiarenduse eest Kaitseväele, täpsemalt KVAle40. KVA 
ülema käskkirjaga sai moodustatud sõjandusterminoloogia töörühm, kes 
alustas tegevust 2018. aasta esimesel poolel. Töörühm on de facto sõjandus
terminoloogia komisjoni mantlipärija, kes jätkab riigikaitsevaldkonna 
termini arendust, andmebaasi Militerm täiendamist ja päringutele vastamist. 
Terminiarendus toimub kooskõlas NATO termini ja doktriiniarendusega. 
Töörühma kuuluvad Kaitseväe kõigi väeliikide ja maaväe relvaliikide esin
dajad, samuti KVA taktika õppetooli ja Kaitseliidu esindaja. Kaasatud on 
erialade tippspetsialistid erialakoolide ülematest relvaliikide inspektoriteni. 
Ometi viitab sõjandusterminoloogia töörühma laekuvate päringute iseloom 
vajadusele laiendada tegevusspektrit ja kaasatavate institutsioonide ringi. 
Nimetatud teemast tuleb juttu nii järgmises alapeatükis kui ka peatükis 4. 

39 Kujundlike terminite rollist ja funktsionaalsusest eriala, eeskätt sõjanduskeeles vt 
 Hendrikson, Reet 2013. Sõjanduskeele ja kujundkeele ristteel ehk Kas kujund (oskus)keelt 
pigistab? – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, nr 9, lk 61–73.
40 Kaitseministri 29.11.2017 käskkirjas seisab, et edasine terminitöö „hakkab toimuma 
 miinimummahus, st loobutakse suurte terminikogude jms süsteemsest ja läbivast läbi
töötamisest / .. / keskendutakse konkreetsete ja töötasandilt tekkivate küsimuste lahenda
misele“. Samas määratakse „KVÜÕA [KVA] terminoloog valitsemisala keskseks kontaktisikuks 
„terminite „haldamisel“ MILITERMis, päringutele vastamisel, uute terminite väljatöötamisel 
või eestindamisel“. Käskkiri on asutusesiseseks kasutamiseks, katkendeid tsiteeritud Kaitse
ministeeriumi praeguse haridusnõuniku Reelika Semjonovi loal. 
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2.2. Rahvusvaheline ja riigisisene terminitöö 

Eesti riigikaitsevaldkonna terminitöös oli tähtis verstapost liitumine 
 NATOga. Terminitöö oli NATOs esialgu kaootiline, ent üsna pea seisti 
 silmitsi vajadusega leppida kokku mõistetes ja terminikasutuses. Algul 
tegeldi  sellega leksikonide, terminiloendite jms vahendusel. 20. sajandi 
lõpuks asendus senine, pigem kaootilist laadi tegevus süsteemse ja järjekindla 
 terminitööga. 2003. aastast alates on terministandardimine NATO üks sama
väärse tähtsusega valdkondi teiste seas. Alates 2007. aastast  lähtub NATO 
terminitöö organisatsiooni enda väljatöötatud ja ISO termini standardist.41 
Liikmesriikide kokkulepitud terminite ja definitsioonide leidmiseks on pari
maid allikaid terminibaas NATOTerm42. NATO kokkulepitud termineid ja 
definit sioone kajastavad ka NATO dokumendid, nagu AAP06, STANAGid 
jt. Nende eesmärk on hõlbustada riikide koostööd ja üksteisest arusaamist.

NATO liikmena ja lähtudes kollektiivkaitse printsiibist on Eestis mööda
pääsmatu arvestada NATOs kokkulepituga. See käib ka terminoloogia 
kohta: Eesti peab suutma end ka rahvusvahelisel tasandil mõistetavaks teha. 
Viimast tuleb eraldi rõhutada, sest riigikaitsevaldkonna terminitöös on 
tulnud ikka ja jälle ette tuliseid keskustelusid teemal, kas lähtuda  NATOs 
 kokkulepitust või luua oma süsteem. On ilmne, et Eestil kui väikeriigil on 
eripärasid, mistõttu ei saa suurriikide süsteemi igas aspektis kopeerida. 
Samuti ei kattu alati mõistesüsteemid, rääkimata keelesüsteemidest. Taolisi 
erinevusi tuleb teadvustada ja aktsepteerida, ent oma maailma ega mõiste
süsteemi rajada ei ole tänapäeva maailmas ja NATOliikmesuse taustal kind
lasti otstarbekas. Nii on siingi kõige õigem leida kesktee. 

Rahvusvahelise koostöö üks eeldusi on toimiv riigisisene koostöö. 
Sõjandus terminoloogia töörühma koosseisu kuuluvad praegu Kaitse
ministeeriumi valitsusala esindajad. Vajadusel, lähtudes käsitletavatest 
teema dest, on tehtud koostööd teiste riigiasutuste ja kõrgkoolidega: nii antud 
termininõu kui ka küsitud eksperdihinnanguid. Päringuvaldkondi arves
tades võiks sõjandusterminoloogia töörühma juba praegu, enne laiapindse 
riigikaitse terminitöö senisest suuremat konsolideerimist, ümber nimetada 
riigikaitse termini komisjoniks või riigikaitse terminitöörühmaks.

 2017. aasta lõpuni tegutsenud sõjandusterminoloogia komisjonis käsit
leti kõigi sõjandusega külgnevate valdkondade, sh sise ja välisjulgeoleku 

41 Vt NATO Terminology Programme. – NATOTerm. The Official NATO Terminology 
 Database.
42 Vt NATOTerm. The Official NATO Terminology Database. 
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ning sõja ja katastroofimeditsiini termineid. Ometi vajavad need prae guseks 
ülevaatamist ja ajakohastamist ning seda on parim teha koostöös iga vald
konna esindajatega. Militermi ja sõjanduse seisukohast piisab, kui termini
aruteludes on esindatud vastava valdkonna spetsialistid, ja neid on siiani ka 
alati aruteludesse kaasatud. Selleks et terminiotsused valdkondade sees pare
mini leviksid, peaks iga valdkond terminitööst süsteemselt ja järjepidevalt 
osa võtma. 

Niisiis tuleks mõelda võimalustele, kuidas laiapindse riigikaitse termini
töösse lõimida senisest enam ka sise ja välisjulgeoleku esindajaid, (sõja ja 
katastroofi)meditsiini jt külgnevate erialade spetsialiste. Esindatud võiks olla 
nii kõrgemad riigiasutused kui ka kõrgkoolid. Koostöösse peaksid olema 
kaasatud Riigikantselei, Välisministeerium, Siseministeerium,  Politsei ja 
Piirivalveamet, Päästeamet, Kaitsepolitseiamet, samuti Sisekaitse akadeemia 
ja Eesti Mereakadeemia ning Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja  Tallinna 
Tehnikaülikooli vastavad instituudid. Seejuures on tähtis, et need asu tused 
ei tegutseks eraldi, igaüks omas suunas, vaid et neil oleks ühtne kokku puute
koht ning et valdkondade terminid kajastuks ühtses andme baasis. 2003. aas
tal loodud andmebaas Militerm hõlmab kõikide riigikaitse valdkondade 
 termineid, mistõttu oleks loogiline valida ühiseks plat vormiks nimelt see. Ka 
laseb päringute ja päringusaatjate ampluaa oletada, et  Militerm ja riigikaitse
valdkonna terminikorrastuses seni tehtu on Eestis juba piisavalt tuntud. 
Ühistöö tulemusena arendatavat terminibaasi saaksid kõik vald konnad 
oma strateegiaid ja õigusakte luues aluseks võtta, et vältida vastu rääkivusi, 
 suurendada mõistelist kooskõla ning vältida sama valdkonna teemade 
 dubleerimist ja jõudmist vastakatele seisukohtadele. Laiapindse riigikaitse 
terminitöö võimalikest vormidest tuleb juttu peatükis 4.

3. Laiapindse riigikaitse terminitöö: 
tüüpprobleemidest ja nende tagamaadest

Igasuguse sõnastiku, terminikogu või loendi koostamisel esile kerkivad 
mõtte ja kitsaskohad jagunevad rohkem või vähem tinglikult sisulisteks 
ja vormilisteksvormistuslikeks. Viimased seostuvad peaasjalikult termini
baasile vm terminikogule esitatavate nõuetega. Näiteks kuuluvad siia suur
väike algustäht termini ja definitsiooni alguses, lubatav terminite arv jm 
info hulk ühel real ja definitsioonide arv ühes mõistekirjes, koma ja sulgude 
kasutamine terminiväljal jne. Järgnevas võtan vaatluse alla sisulised  aspektid 
ja eeskätt sellised, millega on probleeme teisteski valdkondades. Selgitan 
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näidete varal terminivaliku loogikat, terminiotsuste tagamaid ja seiku, 
 millega on otstarbekas terminivalikul arvestada. Mõistekirje  vormistus likest 
seikadest (kirjavahemärkide ja suureväikse algustähe kasuta mine 
 terminitesdefinitsioonides, allikatele viitamine jm) saab huviline lugeda 
Eesti Keele Instituudi kodulehelt43. Defineerimispõhimõtetest annab põhja
likuma ülevaate Tiiu Erelt44, lühidalt käsitleb neid ISOstandard45.

3.1. Tüüpilisi terminiprobleeme 

Terminoloogiakäsitlustes on hea termini omadustena esile toodud erinevaid 
aspekte. Kirjanduses, terminiaruteludes ja seminarides, õppepäevadel jm 
on enim nimetatud ühetähenduslikkust, läbipaistvust ja selgust (motiveeri
tust), täpsust ja vastavust mõistele, samuti lühidust, keele ja suupärasust 
(heakõla), sobivust edasiseks sõnamoodustuseks, süsteemsust, ajakohasust 
ning juurdu must. Kõike nimetatut on korraga raske, ehk isegi võimatu 
 saavutada. Sestap saab hea termini leidmist võrrelda köielkõnniga. Opti
maalse termini leidmisel tuleb uus nähtus (mõiste) paigutada mõistesüsteemi 
ja selle loogikat silmas pidades valida sobiv keelekuju (termin). Edasises 
 tuginen  Manticus Apollo projekti käigus tehtud tähelepanekutele. Ilmestan 
neid üleantud termini loendist46 pärit näidetega ja avan seiku, millele maksab 
mõelda  teistegi erialakeelte arendamisel.

Üks esimesi sisulisi küsimusi, mida hea termini puhul tavatsetakse esi
tada, on: kas terminikuju ikka peegeldab mõistet, mille osutamiseks see on 
valitud või loodud? Kas ta teeb seda võimalikult täpselt ja aitab eristada lähi
mõisteid? Lisaks teoreetilisele sobilikkusele (vastavusele klassikaliste, ees
kätt keeletasandiga piirduvate termininõuetega) tuleb arvestada ka juurdu
must kasutajaskonnas. Juurdumus on üks neid omadusi, mida kaldutakse 
termininõuetest kõneldes nimetamata jätma. Kui termin on kasutajate seas 
juurdunud, siis peavad muudatuste tegemiseks olema kaalukad argumendid. 
Ainuüksi sellest, et keeleinimese meelest ei peegelda termin piisavalt hästi 
mõistet või on kohmakas, ei piisa. Isegi juhul, kui terminikeham otsustab 
termini sobivamaga asendada, ei pruugi kasutajad muudatust omaks võtta. 
Seda, kas sobivamaks hinnatud keelekuju võetakse kasutusele ja asendatakse 

43 Kirje koostamise suuniseid vt Mõistekirje kontrollnimekiri. – Eesti Keele Instituut. 
44 Erelt 2007, lk 48–62.
45 EVS-ISO 1087-1. 2002.
46 Vt Manticus Apollo 2020.
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olemasolevaga, on pea võimatu ennustada, kuna rolli hakkavad mängima 
keelevälised, sageli sotsiaalse taustaga tegurid. 

Kummatigi on just terminite erinev juurdumus laiapindse riigikaitse 
 terminikorrastuses kõige raskemini ületatav probleemkoht. Erinev juurdu
mus seostub sünonüümidega: terminitega, mis viitavad samale mõistele, kuid 
mille kasutus erineb valdkonniti. Nii on paralleelkasutuses jätku suutlikkus, 
toimepidevus, talitluspidevus, vastupidavus, kestlikkus  (’suutlikkus järje
pidevalt toimida’, ingl sustainability). Sõjanduses on juurdunud jätku
suutlikkus, külgnevates valdkondades pigem toimepidevus. Projekti meeskond 
leidis, et ebatõenäone on võimalus hakata neid seostama erinevate mõiste
tega, mistõttu lisasime need projekti terminiloendisse sünonüümidena. 
Sama lugu on keelenditega ülem ja juht. Esimene neist on kasutusel sõjan
duses ja sisaldab viidet sõjaväelise auastmega ametikohale, teist tarvitatakse 
tsiviil sektoris. Nende erinevus taandubki kasutuskonteksti erinevusele ega 
 põhjusta eeldatavasti mõistmisraskust.

Valdkonniti varieeruvad ka terminid kriisiohje, kriisireguleerimine, kriisi
juhtimine ja kriisihaldus. Kõik need viitavad samale mõistele (ingl  crisis 
management). Tervishoius kasutatakse kriisijuhtimist, kübervaldkonnas 
kõneldakse kriisihaldusest47. Nii sisejulgeolekus kui ka sõjanduses on olnud 
paralleeltarvitusel kriisireguleerimine ja kriisiohje48. Ent kui sõjanduses on 
juba aastaid tagasi otsustatud kriisiohje kasuks49, siis sisejulgeolekus on min
dud teist teed ja hakatud eelistama kriisireguleerimist50. Termini kriisiohje 
paremusele viitab ka ametniku soovitussõnastik51. Juhtimine ja haldus on 
üle kasutatud, mistõttu on nende tähendus laienenud ja osutuskoormus 
(teisisõnu ingliskeelsete vastete rohkus) juba niigi suur. Kriisiohje poolt on 
sõna võtnud ka endine kaitseminister Jaak Aaviksoo52. Kriisiohje märkimis
väärne eelis on seegi, et lühiduse tõttu on keelend sõnamoodustusaldis. Nii 
on tarbetult pikakohmaka liitsõna kriisireguleerimisõppus asemel eelistatav 

47 Kriisihaldus. – Riigi Infosüsteemi Amet. 
48 Nt on need varieerunud ka ühe dokumendi piires. Vt Siseministeeriumi valitsemisala 
arengukava 2015–2018. 
49 Vt Militerm.
50 Siseministeeriumi 2020. aasta tegevuskava. 
51 Vt Ametniku soovitussõnastik. 
52 Vt Eesti Ekspressis esinenud selgitust: „Seni ingliskeelse crisis management’i vastena kasu
tatud kriisireguleerimise asemel soovitavad nad [sõjandusterminoloogia komisjon] kinnistada 
kriisiohjet, sest reguleerimine viitab nende arust liialt „timmimisele”, justkui oleks eesmärk kriisi 
veidi vähendada või veidi suurendada. Tegelikult soovitakse ju ikkagi kriisi ohjes hoida, saavu
tada selle üle kontroll“. Vt Kriisiohje 2010. – Eesti Ekspress, 19. märts. 
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kriisiohjeõppus või veelgi lühem kriisiõppus. Terminivalikus ja moodustuses 
kehtib lühiduspõhimõte: kõik, mis pole hädapärast vajalik, tuleb terminist 
välja jätta. Kriisiõppuse kasuks kõneleb ka süsteemsuspõhimõte: kasutame 
ju terminit kriisikomisjon, mitte kriisireguleerimiskomisjon. Sõnaga ohjamine 
seoses olgu mainitud, et sellegi tähendusväli näib olevat laienemas. Näiteks 
kõneldakse viimases, 2019. aastal välja antud riigikaitseõpikus „mässu ohja
misest ehk mässutõrjest“53. Sõnaosi ohje ja tõrje on riigikaitsevaldkonnas 
otstarbekas hoida lahus, sest tõrje sobib hästi alammõistete tähistamiseks 
(vrd ingl crisis management ’kriisiohje’ ja selle alammõiste crisis response 
’kriisitõrje’). 

Paralleelkasutusest tingitud väärmõistmisohu üle on tänapäevase, 
(sotsio) kognitiivse terminiteooriaga seoses diskuteeritud üha enam. Vastu
pidi klassikalisele terminiteooriale ollakse tänapäeval üha enam seisu kohal, 
et sünonüümia on erialakeele loomulik osa ja paralleelkasutus ei tekita eriala
inimeste seas tegelikkuses mõistmistõrkeid54. Siinkirjutaja doktoritöö  raames 
tehtud, empiirilisel uurimismeetodil ja kvantitatiivsel andme analüüsil 
põhine vast uuringust selgus, et vähemalt sõjanduses see nii ei ole55. Erinev 
terminikasutus võib põhjustada väärmõistmist. Hüpoteesi, et sama kehtib 
kogu riigikaitsevaldkonnas ja ehk laiemaltki, kinnitavad  Manticus Apollo 
projekti koosolekutel aset leidnud arutelud. Neist  mitmel arutleti kriisi
juhtimise, ohje, halduse ja reguleerimise sama tähenduslikkuse ja eristamis
vajaduse üle. Kuna keelekujud on erinevad, on loogiline – eriti juhul, kui need 
esinevad ühes dokumendis ja nende suhted on täpsustamata56 – järeldada, 
et sõnad pole samatähenduslikud. Öeldut toetab  kognitiivpsühholoogiline 
seadus pära: inimtunnetusele on iseloomulik omistada erinevatele keele
kujudele erinevaid tähendusi57. 

53  Gross, Mariliis; Herem, Martin; Ivask, Peeter; Klaos, Margo; Kuimet, Peeter; Lehtmets, 
Andrus; Lill, Hellar; Mure, Liis; Nõmm, Toe; Otsla, Jaanis; Piirsoo, Malle; Pärnamäe, 
 Ingvar; Raska, Linda; Rütman, Tanel; Sprivul, Andris; Tross, Jaan; Veldre, Eimar; Vseviov, 
Jonatan; Ühtegi, Riho 2019. Riigikaitse. Õpik gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele. Kaas, 
Kaarel (toim). Tallinn: Kaitseministeerium, lk 52.
54 Vt nt Temmerman 2000, p. 15; Temmerman, Rita 2011. Ways of managing the dynamics 
of terminology in multilingual communication. – SCOLIA, No. 25, pp. 108–109, 117. Cabré 
1999, pp. 112–114.
55 Vt nt Hendrikson 2018, lk 51jj, 74.
56 Elanikkonnakaitse kontseptsioon 2018. Riigikantselei, Siseministeerium. 
57 Vt Erelt 2007, lk 118; Hendrikson 2018, lk 43–44. Vt ka Hendrikson, Reet 2014a. Tõhu
suse tahud sõjandusterminoloogia näitel: ülediferentsimine või erinev tunnetusväärtus? – Eesti 
Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, nr 10, lk 109. [Hendrikson 2014a]
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Üks peamisi tegureid, mis eristab erialakeeli üldkeelest, on täpsustaotlus. 
Selle avaldumisvorm on muu hulgas vajadus hoida lahus lähimõisteid ehk 
eristada tähendusi58. Teiste erialakeeltega võrreldes näib nimetatud vajadus 
sõjanduses kui erialal, kus reageerimiskiirusest sõltuvad inimelud, olevat 
iseäranis esil. Sama lugu on (sõja ja katastroofi)meditsiiniga. Ühest küljest 
ilmselt seetõttu, et käsk peab kiirtegutsemist nõudvates oludes olema korraga 
võimalikult täpne ja lühike. Sestap peab termin kandma nii mõnigi kord 
rohkem infot, kui seda eeldaks tavaolukord (nt lahingutoimingud hõivama ja 
vallutama, mis sisaldavad infot selle kohta, kas ülem eeldab vastase paikne
mist alal või mitte). 

Tarvidus eristada lähimõisteid tuleb hästi esile seoses terminitega info 
ja teave. Taolisi oma ja võõrsõna paare on üldkeeles tavaks pidada täis
sünonüümideks59. Siiski on riigikaitses, sh nt luures, vaja eristada töötlemata 
infokilde (andmed, ingl data) nende töötlemise tulemusest (teave, ingl intelli
gence). Samuti on vaja üldtähenduses tarvitatavat keelendit, mida kasutatakse 
juhul, kui töödeldust pole vaja esile tuua (info või informatsioon, ingl infor
mation). Nii võttis ka projektimeeskond üle sõjanduses luurespetsialistidega 
kokku lepitud eristuse. 

Lähimõistete lahushoidmisele vastupidine nähtus, mis samuti järeldub 
täpsustaotlusest, on tähenduste eristamine juhtudel, kus see pole eriala-
keeles vajalik. Piir eristamisvajaduse ja tarbetu eristamise vahel on hägune 
ning sõltub keelekasutaja haridustaustast, (töö)kogemusest, keeletunnetusest 
jm60. Ühtlustav faktor saab siingi olla sarnane haridustaust või teadmiste
oskuste ühtlustamiseks mõeldud (kriisiohje)koolitused ja õppused. 

Üleeristamise musternäiteid on sõnade võime ja võimekus(ed) eristamine61 
ning võimekuste levimine tsiviilmaailmas ja seda suuresti  ajakirjanduse 
vahendusel. Ent selgitustööd tuli teha ka seoses Manticus Apollo  projektiga. 
Nii kasutati termineid teabeloomisvõimekus ja informatsiooni loomise võime
kused, mille asendasime teabeloomevõimega (juhul, kui kõneldakse töö
deldud andmetest ehk teabest) ning infoloomevõimega (üldtähenduses, st 
juhul, kui töödeldusmittetöödeldus pole kontekstis oluline). Niisuguseid 
sõnu nagu võimekus(ed) olen nimetanud libaterminiteks: esmapilgul, teksti 

58 Põhjalikumat käsitlust terminoloogilise (üle)diferentsimise ehk tähenduste (üle)eristamise 
kohta vt Hendrikson, Reet 2014a, lk 107–124; Hendrikson 2018, lk 30–32, 70–72. 
59 Sõnatähenduste täielikku kattuvust ehk täissünonüümiat peetakse keeleteaduses erandlikuks 
nähtuseks. Eesti keele puhul on leitud, et täissünonüümideks saab pidada vaid mõningaid oma 
ja võõrsõna paare. Vt nt Erelt 2007, lk 119. 
60 Hendrikson 2014a, lk 112–118. 
61 Hendrikson, Reet 2014b. Sõjanduskeele loovusest, haritusest ja tõhususest. – Sõdur, nr 4, 
lk 48–49.
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süvene mata ja/või eriala tundmata, võivad need näida terminitena, kuid tege
likult ei ole seda. Libatermineid iseloomustab ülekasutamine, mistõttu on 
nende tähendus laienenud ja hägustunud. Erialasuhtluses on võimekus(t)e 
all peetud silmas nii suutlikkust midagi teha, sõjalist võimsust, tingimuste ja 
vahendite olemasolu kui ka arendamist vajavat valdkonda, samuti vahendeid, 
mida vajatakse, aga mida veel ei ole. Erialakeele täpsustaotlust arvestades 
on eelnimetatud juhtudel otstarbekas sõnastust täpsustada: on suur vahe, 
kas kõnelda valdkonnast, vahenditest või üldisest suutlikkusest. Sagedasti 
ei anna ka kontekst vajalikku mõistmisvihjet, mistõttu tuleb teksti autorilt 
küsida, mida on parasjagu mõeldud. 

Ühes mõtte hägustamisega muudavad libaterminid lause kantseliitlikuks, 
mille tagajärjel muutub tekst raskepäraseks ja paljusõnaliseks. Sedamööda 
kannatab erialateksti täpsus ja mõistetavus adressaadi jaoks. Erinevatel eri
aladel vohavad libaterminid on läbiviimine ja teostamine. Sõjanduses on 
inglise keele eeskujul muutunud libaterminiks ka taktikaline, mis kipub 
levima teistessegi valdkondadesse. Nii kõneldakse taktikalisest laskmisest, 
mis on tõlkelaen inglise keelest (vrd ingl tactical shooting). Paraku esineb see 
 terminikuju juba ka organisatsiooni nimes (Taktikalise Laskmise  Keskus). 
Hea näide inglise keelt tarbetult kopeerivast, eesti keele loogikat mitte
arvestavast terminist on sõja ja katastroofimeditsiinis juurdunud taktikaline 
lahingkannatanu käitlemine/käsitlemine (ingl tactical combat casualty care). 
Lisaks libaterminile taktikaline eirab keelend mitmes aspektis eesti keele 
sõnajärje ja ühildumisreegleid ning on liiane (sõnad taktikaline ja täiendsõna 
lahing). Mõistet arvestavad terminikujud on lahingukannatanu käsitlemine 
või kannatanu käsitlemine lahinguväljal. 

Eristamisvajaduse teema lõpetuseks toon ilmeka näite selle kohta, kuivõrd 
erinevalt võivad eristamisvajadust näha oma ala tippspetsialistid. Kõnekas on, 
et see seostub Manticus Apollo projekti keskse, laiapindse riigi kaitse mõis
tega, millest oli peatükis 1.2 juba põgusalt juttu. Siinkohal on  keskmes küsi
mus: milline on paarikute laiapindne riigikaitse ja avar julgeolek ning riigi
kaitse lai käsitus ja avar julgeolekukäsitus vahekord? Sõjandus terminoloogia 
komisjonis jõuti 2013. aastal seisukohale, et riigikaitse lai käsitus on osa 
avarast julgeolekukäsitusest62. Nende eristamisvajaduse juurde tuldi projekti 

62 „Riigikaitse lai käsitus – terminit kasutatakse Kaitseministeeriumi eestvõttel loodud sõjan
duse ning julgeoleku ja kaitsepoliitika terminoloogia komisjoni ettepanekul varasema „laia
pindse riigikaitse“ tähenduses. Riigikaitse lai käsitus on osa avarast julgeolekukäsitusest“. Eesti 
julgeolekupoliitika alused 2017. Riigikogu otsuse „„Eesti julgeolekupoliitika alused“ heaks
kiitmine“ lisa. – Riigi Teataja III, 06.06.2017, 2, lk 3. [Eesti julgeolekupoliitika alused 2017] 
Tsitaadist tuleb hästi esile seegi, et termineid riigikaitse lai käsitus ja laiapindne riigikaitse on 
peetud sünonüümideks, ehkki esimene tähistab mõistmisviisi, teine nähtust.
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käigus ikka ja jälle tagasi, mistõttu passib sel teemal veel kord, terminoloogi 
vaatepunktist, peatuda. Selleks on omakorda vajalik käsitleda lühidalt mõiste 
laiapindne riigikaitse lähimõisteid ja mõista termini varieerumise tagamaid. 

Nagu eespool öeldud, oleme soovitanud tegevusele ja nähtusele viita
vana kasutada terminit laiapindne riigikaitse, mõistmisviisi või kontsept
sioonina terminit riigikaitse lai käsitus. Nii dokumentides kui Manticus 
Apollo  projektimeeskonnas ollakse üksmeelel selles, et varasem termin 
totaalkaitse viitab põhimõtteliselt samale mõistele mis laiapindne riigikaitse: 
termini asendamisega on toodud sisse rahvusvaheline mõõde, mittesõjalised 
valdkonnad ja siseturvalisus63. Sõna riigikaitse sisaldavate terminivariantide 
tähenduslik eristamine johtub suuresti erinevast keeletunnetusest (eeskätt 
terminid, mille puhul on riigikaitse sõna põhiosa). Terminipusa tekki misele 
on kaasa aidanud paronüümia, teisisõnu eesti keelele omane tuletiste
rohkus: sõnade käsitlus ja käsitus ristkasutus (vrd nende varieerumist 
 tsitaatidesmärkustes 62, 65–67, 69). Nagu eespool öeldud, tähistab käsitlus 
teema või küsimusega tegelemist, arutelu, käsitus arusaama, kontseptsiooni, 
mõistmis viisi (vt ka märkust 27). Ehkki dokumentides kasutatakse neid üld
juhul samatähenduslikena, on kontseptsioonist või mõistmisviisist kõneldes 
täpsem kõnelda riigikaitse laiast käsitusest. 

Eraldi küsimus on, kas mõisteid laiapindne riigikaitse ja riigikaitse lai 
käsitus tuleks eristada mõistetest avar julgeolek ja avar julgeoleku käsitus ning 
kas kõik need terminid on ikka vajalikud. Veidi üldistatult võib öelda, et 
sõnadel julgeolek ja riigikaitse on alluvus või sisaldussuhe (riigikaitse kui 
osa julgeolekust). Siiski: täpne olles tähistab neist esimene pigem  nähtust, 
 seisundit või tegevuse tulemust, teine tegevust või nähtust, ent mitte  seisundit 
ega tegevuse tulemust. Niisiis tuleb sisaldussuhtest  kõneldes olla teadlik 
sellest, et siin sisaldub teatav tinglikkus. Avara julgeoleku defineerimine 
riigi  julgeolekupoliitika lõpptulemusena64 on küll kooskõlas defineerimis
loogikaga, kuid termin on (keele)loogika vaatepunktist küsitav. Julgeolek kui 
nähtus või seisund saab kas olemas olla või puududa, ent seda ei saa paigutada 
avarkitsasskaalale. Avar saab olla kontseptsioon ehk arusaam  julge olekust, 
ent mitte julgeolek. Küll aga saab kõnelda avarast julgeolekukäsitusest ehk 

63 Jermalavičius, Tomas; Pernik, Piret; Hurt, Martin 2014. Avar julgeolek ja riigikaitse. Ava
liku sektori ja ühiskonna kaasamise proovikivid. RKK raport. Tallinn: Rahvusvaheline Kaitse
uuringute Keskus, lk 55. [Avar julgeolek ja riigikaitse 2014]
64 Ibid., lk 10–11. 
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lähenemis viisist riigi julgeolekule65. Kirjeldatud vaatenurgale viitavad ka 
riigi kaitsestrateegia66 ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse raport 
„Avar julgeolek ja riigikaitse“67. 

Manticus Apollo projektimeeskond jõudis seisukohale, et (1) riigikaitse on 
üks julgeoleku saavutamisviise; (2) termini avar julgeolek tarvita mine eraldi 
terminina ei ole põhjendatud68, küll aga saab kõnelda avarast julgeoleku
käsitusest; (3) laiapindne riigikaitse kui tegevus või nähtus lähtub riigikaitse 
laiast käsitusest ehk vastavast mõistmisviisist ning ühtlasi (4) on laiapindne 
riigikaitse üks avara julgeolekukäsituse elluviimisviise. Seega  hõlmab avar 
julgeolekukäsitus peale riigikaitse ka teiste, viimasega külgnevate vald
kondade mõistmis ehk käsitusviise69. Vaid viimasel juhul on põhjendatud 
termini avar julgeolekukäsitus eristamine riigikaitse laiast käsitusest. 

Eelnenud näidetest ilmneb kujukalt terminitöö olemus ja selle käigus 
toimuv: nimelt muutusid projekti kestel ka projektiosaliste seisukohad ja 
seda mitu korda. Terminitöös on oma seisukohtade ümberhindamine tava
line ja sageli vältimatu osa: arutelude käigus täiustub ka erialainimeste 
 arusaam mõistest ja mõistesuhetest. Otsustuslähe peaks erialakeeles olema 
 otstarbekus ja erialane vajadus, ent arvestada tuleb ka oma keele loogikat ja 
väljendus vahendeid.

65 avar julgeolekukäsitus ’arusaam julgeolekust kui riigi ja selle rahva võimest kaitsta endale 
omaseid sisemisi väärtusi ja eesmärke mitmesuguste väliste poliitiliste, sõjaliste, majanduslike 
ja ühiskondlike ohtude ja riskide ning nende koosmõjude eest ja saavutada nende ohtude ja 
riskide tasalülitamine’. Eesti julgeolekupoliitika alused 2017, lk 2.
66 „Sõjalised konfliktid hõlmavad nii oma ettevalmistavas kui ka aktiivses faasis jõuliste mitte
sõjaliste meetmete kasutamist. Sellises keskkonnas võimaldab riigi julgeolekut [mitte avarat 
julgeolekut] tagada vaid riigikaitse lai käsitlus, mis hõlmab ka mittesõjalist tegevust ja eeldab 
tugevat sisejulgeolekut [siinkirjutaja esiletõst – RH]“. Vt Riigikaitse strateegia 2010. – Kaitse
ressursside Amet. Tallinn, lk 3.
67 „Riigikaitse lai käsitlus [käsitus] hõlmab kõiki riigiasutustele ja elanikkonnale kättesaada
vaid võimalusi tagamaks riigi julgeolek [mitte avarat julgeolekut] Eestivastase sõjalise tegevuse 
korral [siinkirjutaja esiletõst – RH].“ Avar julgeolek ja riigikaitse 2014, lk 49. 
„Eesti lähtub riigikaitse laiast käsitusest, mis koondab sõjalised ja mittesõjalised võimed, tege
vused ja ressursid nii avalikust, era kui ka kolmandast sektorist.“ Vt Eesti julgeolekupoliitika 
alused 2017, lk 3.
68 Vt ka Manticus Apollo 2019, lk 10.
69 Taolist kontseptsiooni esindab ka „Riigikaitseseaduse eelnõu seletuskiri“: „JPAst tulenevalt 
lähtub Eesti riigikaitse laiast käsitusest, mille kohaselt riigikaitse koondab sõjalised ja mitte
sõjalised võimed, tegevused ja ressursid nii avalikust, era kui ka kolmandast sektorist, ning 
Eesti julgeolekupoliitika põhineb avaral julgeolekukäsitusel, mis hõlmab kõiki julgeolekut 
mõjutavaid suundumusi ja julgeoleku kindlustamiseks olulisi valdkondi.“ Riigikaitseseaduse 
eelnõu seletuskiri 2019, lk 28.
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Tarbetute võõrmõjude kohta on eelnenu käigus toodud juba hulga
liselt näiteid, mistõttu piirdun siinkohal vaid enim silmatorkavate ja tüüp
juhtudega. Võõrmõjude rohkus, eeskätt inglise keele mõju, iseloomustab 
tänapäeval ilmselt kõiki erialakeeli. Oluline on märkida, et võõrsõnad ja 
laenamine pole iseenesest taunitavad: probleemsed on juhud, kus jäetakse 
arvestamata mõistetasand ning matkitakse võõrkeele loogikat, arvesta
mata oma keele eripära. Selgitustööd vajasid muu hulgas sellised terminid 
nagu juhtimise ja kontrollimise süsteem (ingl command and control system) 
ja treening (ingl training). Neist esimese vaste on eesti keeles lihtsalt juhtimis
süsteem. Sõna kontrollima kiputakse inglise keele mõjul kasutama laiemas 
tähenduses: eesti keeles on kontrollimine üks juhtimise osi või funktsioone. 
Seega on juhtimise ja kontrollimise süsteem liiane: termin ei peaks sisaldama 
hüponüümiat. Teiseks ilmestab toodud näide seda, kui oluline on esmalt aru 
saada mõistest ja alles seejärel saab valida sellele sobiva omakeelse vaste70. 
Lisaks sellele, et control võib tähistada nii juhtimist kui kontrollimist, võib 
see tähistada ka juhtimisõigust: termini tactical control vaste on selle mõiste
sisust johtuvalt eesti keeles taktikaline juhtimisõigus71. 

Eelmisega sarnane näide on sõna treening kasutamine väljaõppe asemel. 
Inglise keeles tähistab mõlemat training. Loogika on sama: väljaõpe viitab 
eesti keeles ülemmõistele, treening on üks väljaõppe osi ehk alammõiste (nn 
drill, tegevuse mehaaniline kordamine). Taas sõltub vaste valik kon tekstist. 
Laiapindses riigikaitses, nagu ka kitsamalt sõjanduses, räägitakse üld juhul 
siiski väljaõppest, harjutamisest või õppustest. Kõneldes kriisiolukorra 
lahenda miseks ellukutsutud õppustest, on niisiis täpsem kasutada terminit 
kriisiõppus, mitte kriisitreening. Viimane sobiks tähistama õppuse osa, mille 
ainueesmärk on automatiseerida mingit tegevust või selle osa. 

Väljaõppega seostub ka sõnade simulatsioon, imitatsioon ja matke (ingl 
simulation) kasutamine. Sõna simulatsioon on tegelikkuse jäljendamise 
tähenduses siiani laialt kasutusel, sh haridusvaldkonnas. Haridussõnastikku 

70 Nt on traffic control’i vaste liikluse juhtimine, sõjanduses on termini fire control eestikeelne 
vaste tulejuhtimine, samas tähistab control lahingutoiminguna (‘säilitama oma mõjuvõimu 
määratud alal, et hoida ära selle kasutamine vaenulikel eesmärkidel’) nimelt kontrollimist, 
mitte juhtimist. 
71 taktikaline juhtimisõigus (ingl tactical control; TACON) ’ülemale üleantud õigus suunata ja 
kontrollida üksikasjalikult ning enamasti vastutusala piires liikumist või manöövreid, mis on 
vajalikud määratud ülesannete täitmiseks’. Vt AJP-3. Allied Joint Doctrine for the Conduct 
of Operations 2019. Ed. C, Ver. 1. Allied Joint Publication: NATO Standardization Office; 
Militerm.
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on lisatud matke sünonüümina (õpisimulatsioon, õpimatke)72. Kirjakeele
normi loojad ja sõjandusterminoloogia komisjon arutasid 2011. aastal, kas 
eemaldada ÕSist märge, et simulatsioon on nimetatud tähenduses ebasobiv. 
Toona otsustati jääda konservatiivseks ja seda mitte teha. Nimetatud seisu
kohal ollakse tänini73 ja sellest lähtusime ka Manticus Apollo projektis. Nii 
kõneleme arvuti abil toimuvast kriisistsenaariumide läbimängimisest kui 
matkeharjutustest või matkeõppustest. Nagu näidetest adutav, kõneleb matke 
kasuks ka keelendi lühidus, mistõttu annab see edasiseks sõnamoodustuseks 
paremaid võimalusi.

Riigikaitsevaldkonnas ei tekita probleeme vaid inglise laenud: on kitsas
kohti, mis lähtuvad vene keele mõjust. Iseenesest pole vene laenudeski 
midagi halba. Probleem tekib eesti, vene ja inglise keele loogika põrku
misest, millest võib tekkida mõistmistõrkeid. Üks sellistest on venemõjuline 
operatiiv viita vana sõjatasandile (operatsiooni). Nimetatud ristkasutusest 
on siinkirjutaja andmeil mõistmistõrkeid ka juba tekkinud: eesti keeles on 
omadussõnale opera tiivne kinnistunud kiirtegutsemise või reageerimise 
tähendus. Laiapindse riigikaitse kontekstis on eristamisvajadus veel selgem, 
sest ka külgne vates valdkondades, nt sisejulgeolekus, on operatiivtüvi kasu
tusel samas tähen duses. Eristamisvajadus tuleb ilmsiks selliste lausete puhul 
nagu „Relva jõudude kasutamiseks on vaja operatiivplaani“, vrd „Relva
jõudude kasuta miseks on vaja operatsiooniplaani“. Esimeses lauses mõel
dakse plaani, mis on kiirreageerimise aluseks, teine kõneleb operatsiooni
tasandi tegevus plaanist. Seega on juhtimistasandi tähenduses otstarbekam 
kõnelda operatsiooni tasandist ja operatsioonijuhtimisest. Operatiivjuhtimine 
tähistab keeleloogika järgi juhtimist kiirreageerimist nõudvates oludes 
või ka kiirkorras juhtimist, ent kummalgi neist pole riigikaitse kontekstis 
 terminiväärtust.74

Võib siiski öelda, et kirjeldatud loogika on vähemalt Kaitseväes prae
guseks suuresti omaks võetud, kuid reliktina on see tihtipeale säilinud staabi 

72 Vrd õpisimulatsioon, õpimatkimine (ingl simulation) – ’õppevorm, kus matkitakse reaalelu 
situatsioone, nt riigikogu istungit, autojuhtimist’. Vt Haridussõnastik.
73 Vt ÕS 2018. 
74 Samas kasutatakse nt „Riigikaitseseaduse eelnõu seletuskirjas“ keelendeid operatiivne 
juhtimis tasand ja operatiivtaktikaline juhtimine. „Eelnõuga täpsustatakse pädevuse jaotust 
ja volitusi eelkõige strateegilisel ja operatiivsel juhtimistasandil selliselt, et oleks selge, kes ja 
millistes küsimustes ning kellele allub. Eelnõuga korrastatakse ja ühtlustatakse kõigi kriisi
olukordade juhtimiskorraldust.“ Riigikaitseseaduse eelnõu seletuskiri 2019, lk 10. „Eelnõuga 
jaotatakse pädevused ja antakse selged volitused strateegilise tasandi ning operatiivtaktikaliseks 
juhtimiseks.“ Riigikaitseseaduse eelnõu seletuskiri 2019, lk 51.
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allüksuste nimetustes, nagu operatiiv ja väljaõppeosakond, operatiiv jaoskond 
ning operatiivsektsioon. Näide mõistelisest ja terminoloogilisest segadusest 
on struktuuriskeem, kus operatiivosakonna allüksused on  näiteks operatiiv
jaoskond ja operatsioonide juhtimisekeskus. Operatiivjaoskonna lühend on 
üldjuhul J3/5 OPS, mis viitab operatsioonidele, mitte kiirreageerimisele ehk 
nn operatiivsusele. Osakonna teise allüksuse, operatsioonide juhtimis ekeskuse 
täiendsõna operatsioonide kinnitab, et ka osakonna nimetuses on õigem 
kasutada täiendosa operatsiooni. Keeleloogikale ja süsteemsuspõhimõttele 
vastavad variandid oleks nt operatsioonide juhtimiskeskus, operatsiooni
juhtimiskeskus või ka operatsioonide juhtimise keskus.

Teiseks tuleb ingliskeelsete operational ja operations vastendamisel jäl
gida, kas kõneldakse ikkagi operatsioonist või lihtsalt tegevusest. Sõjandus
tekstides kaldutakse kasutama automaatselt vastena operatsiooni (halvemal 
juhul operatiivtüve), kuigi vahel on paslikum ja täpsem kõnelda lihtsalt 
 tegevusest. 

Laenuandva keele põhjendamatu matkimise näiteid on ka sõna agent 
(vrd ingl agent), viitavana (nt laiapindse riigikaitse osaliste) mõjutajale75. 
 Sarnastes tähendustes on anglitsismi pruugitud mujalgi (samaviitelisena 
sõnadega esindaja, mõjur, tegutseja76). Projektis kiputi seda tarvitama nii 
eelnimetatud laias tähenduses (’kellegi/millegi mõjutaja’) kui ka viitavana 
laiapindsesse riigi kaitsesse kaasatud asutusele, isikule või infosüsteemile. 
Projektimeeskond soovitab erialavajadusi silmas pidades nimetatud tähen
dusi lahus hoida. Täpsemalt: kasutada agendi asemel terminit toimija ja selle 
alammõistele viitavana terminit osaline (ingl stakeholder). Viimane tähistab 
laiapindsesse riigikaitsesse kaasatud asutust, isikut või infosüsteemi. 

Oma ja võõrsõna dilemma kerkis esile ka seoses projektimeeskonna 
koosolekutel kõlanud, kohati slängiliste keelenditega staabidirigent, staabi 
direktor ja staabi koordinaator. Nendega tähistati staabi tööd korraldavat 
ja selle toimimise eest vastutavat isikut. Sõjanduses on harjumuspärane 
kõnelda staabiülemast, ent ülem viitab relvajõudude esindajale, mis on laia
pindse riigi kaitse kontekstis kitsendav. Ühiselt jõudsime tõdemusele, et 
parim lahendus on tähistada mõistet terminiga staabijuht.

Projekti käigus otsustasime populariseerida ka mõnd uudissõna, mis on 
Kaitseväes praeguseks juba levinud. Mõtlen siin eeskätt termineid  läviisik 

75 toimija ’asutus, isik või infosüsteem, kes/mis mõjutab süsteemi või selle osalisi mis tahes 
moel’ (Manticus Apollo 2020)
76 Vt Vikisõnastik; vrd ka ÕS 2018 (’kellegi huvides töötav v talitav isik’). 
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(liaison officer) ja kerksus (resilience)77, mis olid 2014. aastal toimunud 
sõjandus sõnade võistluse võidusõnad78. Terminitöös, eriti sellistel erialadel 
nagu sõjandus ja laiemalt riigikaitse, ei tohiks uudissõnaloome olla eesmärk 
iseeneses. Ilmselt võib seda öelda kõigi erialakeelte kohta. Uudissõnade ellu
kutsumise taga peaks olema tegelik vajadus: tühimik keeles või mõjuv põhjus, 
miks on vaja olemasolev keelend asendada. Johannes Aaviku keeleuuenduse 
ajal 20. sajandi alguses oli taolisi tühimikke rohkesti, seega oli radikaalsete 
uudiskeelendite kasutuselevõtuks viljakas pinnas. Tänapäeval võetakse uue 
mõistega kiiresti, sageli ühel ajal kasutusele ka laenuandva keele loogikat 
 järgiv tähistaja. Nii kasutati enne läviisiku käibeletulekut keelendeid kontakt
ohvitser või kontaktisik ning sideohvitser või sideisik. Termineid on vaja just 
paarikuna, kuna neis peab kajastuma see, kas tegu on kaitseväelase või tsiviil
isikuga. Sõjanduses on lävitäiendosa praeguseks juba tava kasutuses. Uudis
keelendi juurdumise üks põhjuseid on kindlasti see, et erialainimesed ise on 
pidanud sõnu kontaktisik/kontaktohvitser ja sideisik/sideohvitser eksitavateks. 
Sideohvitser tähistab sõjanduskeeles teist mõistet, kontaktohvitseri vastu on 
astunud keeletundlikumad kaitseväelased ise. Ohvitserid on välja toonud, et 
sõjanduses on kontakt üle kasutatud ja loob väärseoseid (räägitakse nt tule ja 
vaatluskontaktist, relvakontaktist). Lävimine on midagi stabiilsemat ja pika
ajalisemat, kontakt viitab millelegi lühiajalisemale.

Kerksus on praeguseks ehk vähem levinud ja tuntud. Üks põhjusi on 
 ilmselt seik, et sõna moodustusloogika ei pruugi läbi paista (algtüvi  kerkima). 
Erialasõnastikud pakuvad inglise resilience vasteks omatüvelist säile nõtkust 
ja võõrkeeli tarbetult kopeerivat resilientsust79, samuti paind likkust ja 
 elastsust80, ent ka toimepidevust, talitluspidevust ja vastupanuvõimet. Siin
kirjutaja hinnangul on kerksus neist kõige elujõulisem. Üks selle tahke on 
altisus edasiseks sõnamoodustuseks. Näiteks on küberjulgeolekus juba 
 kasutusel termin küberkerksus81. 

77 läviisik ’isik, kelle kaudu kaks või enam organisatsiooni vahetavad infot ja kooskõlastavad 
tegevust’; kerksus ’süsteemi, isiku, kogukonna või ühiskonna võime hakkama saada inimese või 
looduse põhjustatud ohtudega’. Vt Militerm.
78 Sõjandussõnaus andis uuteks sõnadeks sotra, rauter ja reke. 2014.  – Eesti Rahvus
ringhääling, 26. september. Hendrikson, Reet 2014c. Sõjanduskeel kahe keeleruumi vahel: 
läviisikuna sõjateatris keelekerksust otsimas. Hõimupäevade konverentsi ettekanne. Narva, 
15.–17. oktoober. Vt ka Sõjandussõnade võistlus 2014. – Sirp, 14. märts.
79 Vt Haridussõnastik.
80 Andmekaitse ja infoturbe leksikon AKIT.
81 Vt Vikipeedia.
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Defineerimispõhimõtete ja -probleemide põhjalikum käsitlemine 
eeldaks eraldi artiklit, kuid teemat päris välja jätta pole korrektne. On ju 
definit sioon nö mõiste kontsentraat, mille põhjal valitakse optimaalne 
termini kuju. Definitsioon on otsekui ühenduslüli mõiste ja termini vahel. 
Võib väita, et defineerimine on omaette teadus ja kunst, kus lisaks eriala
teadmistele on suur osatähtsus loogikal, olulise ja vähem olulise eristamise 
oskusel ning keeleleidlikkusel. Sama saab öelda definitsioonide tõlkimise ja 
toimetamise kohta: siingi tuleb olla ettevaatlik ja üldjuhul peaks see käima 
koostöös erialainimes(t)ega. Nimelt osutuvad näiliselt vormilised paran
dused tihtipeale vägagi sisulisteks. 

Üks põhimõttelisi, sagedasti esinevaid defineerimisprobleeme seostub 
 termini ja definitsiooni peasõna ühildumisega. Definitsiooni peasõna 
peab nii sisult kui ka vormilt vastama termini vormile. Nii tuleb ingliskeelse 
 termini intelligence defineerimisel jälgida, kas kõneldakse luurest kui tege
vusest (eestikeelne vaste luure; definitsiooni algus võiks olla nt „tegevus, mille 
tulemusel …“) või kui tegevuse tulemusest (luureteave; definitsiooni algus 
võiks olla nt „töödeldud teave, mis saadakse…“). Vormi nõudeks võib lugeda 
ka teesi, et definitsioon on üks lause ja kõik ülejäänu tuleb vormistada märku
sena. Kummatigi on juba sisuline küsimus, milline info kuulub definitsiooni 
ja milline märkuste väljale. Teisisõnu: kas definitsioonis on nimetatud kõiki 
mõiste seisukohast määrava tähtsusega aspekte. Defineerimis loogika valda
mise vajadus saab hästi ilmsiks seaduste jt õigusaktide koostamisel. Näiteks 
ei ole (defineerimis)loogikaga kooskõlas väide, et „üldine kaitse valmidus on 
rahuaja sünonüüm“82. Üldist kaitsevalmidust saab pidada mõiste rahuaeg 
üheks mõistetunnuseks, ent kindlasti mitte sünonüümiks. 

Kokkuvõtteks on selge, et kui on tegu riigikaitsesse panustavate vald
kondade ühiste põhimõistetega, tuleks pürgida selle poole, et termini
kasutuses suudetaks kokkuleppele jõuda ja kasutada mõiste tähista miseks 
sama terminit. Terminivalikul on vaja esmalt tunda süvitsi mõistet ja teada 
mõiste suhteid (loe: olla nende suhtes samal seisukohal) ning alles see
järel saab valida sobiva omakeelse vaste. Tähtis on veenduda, et mõistest ja 
mõiste suhetest saadakse ikka samal moel aru: termini aruteludes selgub nii 
mõnigi kord, et terminid, mida peetakse ühtmoodi mõistetavateks, seda tege
likult ei ole. Seejuures ei taandu tähenduste (mõistete) eristamine vale–õige 
vastandusele, vaid pigem on tegu skaalaga „otstarbekas– ebaotstarbekas“. 
Võõrsõnade ja laenamise suhtes kaldutakse võtma äärmuslikke seisukohti: 

82 Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioon, lk 10.
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on neid, kes võõrsõnu täielikult taunivad, ja tulihingelisi võõrsõnade kaits
jaid. Siinkirjutaja hinnangul pole võõrsõnad iseenesest taunitavad: prob
leemsed on juhud, kus jäetakse arvestamata mõiste tasand ja matkitakse 
võõrkeele loogikat, arvestamata oma keele eripära. Juhul kui termini valikul 
või kasutuses ei osutu kokkulepe (juurdumuse vms tõttu) võimalikuks, 
võib piisata sellestki, kui kasutuserinevust teadvustatakse. Ometi eeldab 
seegi vald kondade koostööd. Terminitedefinitsioonide kokku leppimisel 
on tähtis pidada silmas tõika, et mida detailsemalt mõisteid määratleda 
ja termineid standardida, seda suurem on tõenäosus, et hakkab ilmnema 
 unustamis faktor83. 

3.2. Terminiprobleemide tagamaid

Tõsiasi on, et dokumentide (eeskirjade, määruste, seaduste, ent ka õppe
materjalide) terminikasutus ei peegelda pahatihti läbimõeldust ega termini
teadlikkust. Nagu eelmisest alapeatükist ilmnes, kerkis ka Manticus 
Apollo projekti käigus üha esile mõisteid, mille tähistamiseks kasutatakse 
nt sise julgeolekus, tervishoius ja sõjanduses erinevaid termineid. Samuti on 
 termineid, mille mõistemahus või nüanssides ongi, kas vähem või rohkem 
 põhjendatult, erinevusi. Kummatigi esineb täpselt samasuguseid probleeme ka 
ühe valdkonna ning ühe ja sama alamvaldkonna või eriala sees. Julgen väita, et 
viimane on – vähemalt igapäevatöös ja tavaolukorras – suurem  probleem, sest 
sageli ei teata või ei teadvustata arusaamade erinevusi. Mis olu lisim: nii ei saa 
ka kriisiolukorras eeldada kiiret üksteisemõistmist ega tegutsemist. 

Mida kitsam on eriala, seda loogilisem on eeldada, et terminitest 
 saadakse samal moel aru, teisisõnu tekib ühtsete arusaamade illusioon. 
Nii olen osalenud koosolekutel, kus on väidetud, et terminoloogiaga ei 
ole (all)üksuses probleeme, kuna neid pole keegi tõstatanud. Vaadates aga 
välja antavaid dokumente, on need tulvil ebaühtlust ja terminoloogilisi 
kitsaskohti. Ise äranis kehv on olukord juhul, kui (all)üksuses tegeldakse 
õppetööga, sest just õppetöö käigus toimub tõhusaim terminiühtlustus  

83 unustamisfaktor (ingl forgetting factor) ’infotehnoloogias nähtus, mille ülesanne on hoida 
saadavat algoritmi elus nii, et see unustaks vähehaaval vanad andmed ja oleks vastuvõtlik uutele’. 
Trump, Tõnu (sine anno). Adaptiivsed filtrid ning nende rakendused side süsteemides, lk 70. 
Vaerenbergh, Steven Van; Santamaría, Ignacio; Lázaro-Gredilla, Miguel 2012.  Estimation 
of the forgetting factor in kernel recursive least squares. IEEE International  Workshop on 
Machine Learning for Signal Processing. Niisiis on tegemist valdkondadevahelise laenamisega 
ehk siselaenuga. Terminoloogia ja õppimise kontekstis on unustamisfaktorist juttu ka siin
kirjutaja doktoritöös, vt Hendrikson 2018, lk 46, 54.

http://gtas.unican.es/files/pub/stkrls_mlsp2012.pdf
http://gtas.unican.es/files/pub/stkrls_mlsp2012.pdf
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ja -teavitustöö84. Kui õppetöös ei pöörata terminoloogiale tähelepanu (nt 
kasutatakse võõr keelseid termineid) või kui õppejõud kõnelevad igaüks 
„oma“ terminites, ei loo see alust mitte ainult terminoloogilisele eba-
ühtlusele, vaid ka lünklikule haridusele. Termin kannab erialast mõtet. 
Ühtlustamata termini kasutus loob mõttelist ebaühtlust või vähemalt  tekitab 
olukorra, kus õppurid peavad esmalt ise hakkama mõistetasandil korda 
looma. See omakorda nõuab lisaenergiat (kognitiivset pingutust), mille taga
järjel kannatab infovahetus (õppe tulemuslikkus). Siinkirjutaja hinnangul 
ei tohiks õppejõud eeldada, et õppurid ise mõistesüsteemis korra looksid85, 
ja kui nad ka seda teevad, ei pruugita jõuda kaasõppuritega samadele tule
mustele. Nii ongi loodud pinnas mõistelistele vastuoludele ja terminoloogi
lisele ebaühtlusele. Seega algab  terminiteavitustöö erialade õppejõududest ja 
enda vastutuse  teadvustamisest. 

Teine suurem probleemiring seostub õppematerjalide jt dokumentide 
laustootmisega. Pahatihti peetakse inimeste ja asutuste-struktuuri üksuste 
töö tulemuslikkuse näitajaks kvantiteeti, mitte kvaliteeti. Taoline suhtu
mine peegeldub paratamatult väljaande terminoloogilises küljes. Sestap ei 
olda ka de facto huvitatud materjali läbitöötamisest ja toimetamisest mahus, 
mida eeldaks kvaliteetne tulemus. Öeldule sekundeerib nii mõnigi kord 
 puudulik  kvaliteedikontroll, nn käibkahsuhtumine. Selle hind on kõrge: 
segaduse külvamine. Just nii hakkavad levima ja juurduvad ebasobivad 
termini variandid või siis paralleelvariandid, mille tähenduse samasuses tekib 
 kahtlus (tekib mõiste ja/või terminipusa). Haruldased ei ole  olukorrad, kus 
ühes ja samas dokumendis kasutatakse termineid, mille mõistelist samasust 
tõdevad ka autorid ise alles pärast terminiarutelu. 

Siinjuures tuleb teadvustada, et üks terminitöös osalev entusiast ei taga 
dokumentide terminoloogilist ühtsust ega läbimõeldud termini kasutust ka 
mitte ühe dokumendi sees. Üks inimene – v.a ehk juhul, kui ta ei ole organisat
sioonis võtmepositsioonil – ei pääse mõjutama kõigi doku mentide heakeelsust 
ega terminoloogilist läbimõeldust, ka mitte neist tähtsa mate. Läbimõelduse ja 
suurema ühtsuse saavutamise üks vahendeid on, et organisat sioonis loodaks 
reeglipäraselt järgitav mudel, kaasataks pädevad erialainimesed ja leitaks 
vahendid. Terminiteavitustööst tuleb pikemalt juttu peatükis 5. 

Paradoks on, et isegi filoloogiharidus ei taga dokumentide termino-
loogilist ega alati mitte ka keelelist kvaliteeti, samuti mitte terminoloogi liseks 

84 Vt nt Hendrikson 2018, lk 63–67, 73–74.
85 Erandiks on avastusõpe, kus iseseisev teadmistele jõudmine võibki olla õppetegevuse osa 
ja eraldi eesmärk. Ent ka sel juhul on õppejõu ülesanne luua õppimiseks taustsüsteem ning 
tagada, et õppurid jõuaksid alusloogikas ja teadmistes samadele tulemustele.
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või toimetamistööks vajalikke teadmisi-oskusi. Kummatigi just seda töö
andjad usuvad ja eeldavad. Nimetatud oskusi ei taga ka magistri või doktori
kraad – juba seetõttu, et filoloogia alla kuulub hulk erinevaid distsip liine. 
Nii ei eeldata ka nt tankitõrjujalt, et ta orienteeruks mereväe või pioneeri 
erialal, sh nende mõiste ja terminisüsteemis, ehkki kõik kolm on sõjandus
valdkonnad. Keeleteaduse ja terminoloogia puhul kehtib täpselt sama: 
 teadmisedoskused ühel kitsal erialal ei taga teadmisi teises. Keelelise ja 
termino loogilise kvaliteedi all ei pea siinkirjutaja silmas üksikuid näpu
vigu. Eksimine on inimlik ja tänapäeva infokeskkonnas on paraku pigem 
erandlik olukord, kus ühes kirjutises ei esineks ühtki kitsaskohta. Siin pean 
silmas elementaarseid ja korduvaid terminoloogilisi ja keeleprobleeme, mis 
lähtuvad sageli mõistetermini erinevuse mitteteadvustamisest, mõiste
tasandi eiramisest, mõistesüsteemi mittetundmisest või arvestamata jätmi
sest. Mõistagi saab – teatava piirini – vaielda selle üle, mis on eksimus ja 
mis mitte. Termino loogia kontekstis ongi tihtipeale õigem kõnelda otstarbe
katest ja vähem otstarbekatest terminiotsustest. Küsimus ei olegi siinkirjutaja 
 hinnangul mitte niivõrd konkreetses kitsaskohas, kuivõrd me-teame- ise-
mis-teeme-suhtumises, nn iseenda maailma loomises. Selle taga võib olla 
erinevaid tegureid, sh võimusuhted86. 

Lisaks on vägagi erinev see, mida mõistetakse toimetamise, keele
toimetamise ja korrektuuri all ning kuhu ses reas paigutatakse termino-
loogiline toimetamine. Ka ühe asutuse sees ei lähe arvamused alati kokku ja 
sõltuvad suuresti sellest, mida inimene ise (ülem, toimetaja) (keele) toimeta
miseks peab87. On ilmne, et toimetatud teksti all mõistetakse üldjuhul ka 
 terminoloogiliselt toimetatud, lugejaküpset teksti. Ometi pole keeletoimetajal 
terminoloogiliseks toimetamiseks sageli teadmisi, oskusi või aega. Mõiste- ja 
terminisüsteemi tundmaõppimine ja läbimõtlemine on eraldi töö, mida 
on keeruline mõõta, eriti kui töö tulemuslikkust mõõdetakse lehe külgedes, 
mitte teksti kvaliteedis. Mida spetsiifilisem eriala ja teema, seda vähem saab 
keeletoimetajalt eeldada terminoloogilist toimetamist. Isegi kui (keele)
toimetaja on pädev ka terminoloogilise toimetajana, on kvaliteetse tulemuse 
saavutamiseks vajalik, üldjuhul suisa möödapääsmatu, et leiaks aset dialoog 
autoriga. Pikemate, mis tahes žanris tekstide puhul on pigem haruldased 
olukorrad, kus dialoogiks teksti koostajaga pole tarvidust. Pahatihti tegutseb 

86 Võimu ja terminikasutuse seosest vt ka Hendrikson 2018, lk 43, 71; Hendrikson, Reet 2012. 
Keelesõjas sõjakeel? Ohvitseride oskuskeelevaadetest. – Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste 
toimetised, nr 16, lk 20. [Hendrikson 2012]
87 Vt ka Tavast, Taukar 2013, lk 204.
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(keele)toimetaja ajasurve tingimusis, samuti ei pruugi olla ekspertidel aru
teluks aega või ei aduta dialoogi olulisust. 

Laiapindse riigikaitse terminitööd iseloomustab praegu hajutatus ja 
süsteemse koostöö nappus. Seda peegeldab muuseas tõik, et Eesti termini
töö juhtkomiteelt taotlevad toetust eeskätt üksikvaldkonnad, mitte mitut 
valdkonda koondavad kehamid. On selle taga mugavus või vastumeelsus 
koostöö suhtes, eestlaslik tahtmine omaette tegutseda? Või pigem tunne, et 
kokku lepeteni nagunii ei jõuta? Või tahtmine luua oma maailma?  Viimast 
on termini probleemide põhjusena välja toonud Eesti ohvitserid ja nime
tanud seda pöidlajälje vajutamise sündroomiks88. Mõeldakse ad hoc korras 
välja uusi, esmapilgul sobivaid terminivariante, ehkki mõiste tähista miseks 
on juba olemas juurdunud, paslikum ja ülejäänud mõistesüsteemi  arvestav 
 keelend. Nii võib lugeja alles põhjalikumal süüvimisel või siis autorilt küsides 
aru saada, et tegu on tuntud mõistega, mida on tähistatud teise  keelendiga. 
Näiteks esinesid loodavas logistikadokumendis paarikuna  terminid 
operatiiv logistika (OPLOG) ja operatsiooni tasandi logistika. Logistika
ekspertide osalusel toimunud terminiarutelus selgus, et operatiivlogistika all 
mõeldi operatsioonitasandi logistikat ning operatsiooni tasandi logistika all 
operatsioonitoetuse logistikat. 

Paralleelvariantide sissetoomise põhjus võib lisaks pöidlajälje sündroomile 
olla ka see, et ei osata eristada tekstižanre või ei teadvustata nende erine-
vust. Kui üld ja ilukirjanduskeeles ning slängis on keeleline mitmekesisus 
ja parafraseerivad keelendid keele rikkuse ilming, siis eriala ja teaduskeeles 
ei ole see nii. Viimastes võib paljusus põhjustada mõiste ja terminipusasid 
ning teksti (sõnumi) mõistmistõrkeid89. Teisisõnu: erialateksti autori (sõnumi 

88 Hendrikson 2012, lk 20; Hendrikson 2018, lk 43.
89 Terminivarieerumise seost mõistmisraskuste tekkega ei ole Eestis ega siinkirjutaja andmeil 
ka mujal maailmas empiirilisel teel uuritud. Ometi on selle suhtes alates termino loogia kui 
teadusala sünnist 1970ndatel avaldatud vastakaid seisukohti, mis on põhinenud kas uurija 
sisevaatlusel või tekstianalüüsil. Klassikalises terminiteoorias eeldatakse, et varieerumine 
 tekitab mõistmisraskust, uuemates käsitustes ollakse pigem seda meelt, et paljusus on ka 
eriala keeles loomulik nähtus. Siinkirjutaja doktoritöö raames tehtud, empiirilisel teel kogutud 
andmetele ja kvantitatiivsele analüüsile tuginenud uuringus selgus, et terminite varieerumine 
siiski tekitab erialasuhtluses mõistmistõrkeid. Vt Hendrikson 2018, lk 51. Uuringust täpse
malt vt  Hendrikson, Reet 2017. Mõist(mis)est terminini: erialakeele tõhususest sõjandus
terminoloogia näitel. – Sõjateadlane, nr 5, lk 11–86. Erialainimeste suulise suhtluse analüüsil 
(lahinguolukordade läbimängimisel) jõuab samale tulemusele Ragnar Ventsel oma magistri
töös. Vt Ventsel, Ragnar 2018. Sõjandusterminite mõistmise mõju olukorrateadlikkusele. 
Magistritöö. Juhendajad PhD Reet Hendrikson ja kolltn Tõnis Männiste. Tartu: Kaitseväe 
Ühendatud Õppe asutused, sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetool.
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saatja) suhtluseesmärk – edastada enda suhtlustahtest lähtuvalt võimalikult 
üheselt mõistetavat erialast infot – ei saa täidetud.

Terminoloogiliste kitsaskohtade lätteks on niisiis just keelevälised, 
 sotsiaalsed ja inimtunnetusega seotud tegurid. Laiapindse riigikaitse kon
tekstis peavad eri valdkondade esindajad tegema tihedat koostööd ning 
mõistma teineteist nii täpselt ja kiiresti kui võimalik. Sellele tuleb rajada alus 
juba tavaolukorras. Nagu eelöeldust nähtub, ei ole terminoloogilised eri
meelsused, sh teadvustamata vastuolud, võõrad ka ühe valdkonna ja eriala 
sees. Kuidas saavutada sellises olukorras suuremat terminoloogilist ühtsust? 
Mis tuleks selleks teha ja kas on üldse võimalik, et kõik erialainimesed, sh 
laiapindse riigikaitse osalised, saaksid kõigist termineist ühtmoodi aru ja 
jagaksid sama mõistekäsitust?

4. Ühine terminitöö: kas ja kuidas edasi?

Kõnekas on, et KVA arengukava aastateks 2015–2022 nimetab sõjandus
kultuuri mõistega seoses esmalt just ühist oskuskeelt, mis on koos ühiste 
hoiakute, väärtuste ja traditsioonidega igasuguse koostöö aluseks90. 
Sõjandus terminoloogia töörühma juhina võin tõdeda, et Kaitsevägi on 
olnud üks neist – ja siinkirjutajale näib, et vähestest – organisatsioonidest, 
kus terminitööd on tõesti ka tegelikkuses väärtustatud ja toetatud, seda nii 
spetsialistide kui vahenditega. Mõistagi tuleb arvestada väikeriigi a priori 
nappide ressurssidega, aga nii teiste teadusasutuste kui ka kõrgkoolide võrd
luses söandan väita, et Kaitseväe terminiarendus on Eestis esirinnas. Ent mis 
saab edasi pärast seda, kui Manticus Apollo projekti üks kriisistsenaariume 
ongi teoks saanud ja ees senisest napimad olud? Mida kirjutatakse terminitöö 
kohta KVA ning teiste teadus ja kõrgharidusasutuste järgmistesse arengu
kavadesse? 

Manticus Apollo projekti üks kasutegureid on loodetavasti aluse pane
mine senisest tihedamale ja süsteemsemale terminikoostööle. Selleks et 
süsteem toimiks ja oleks võimalikult otstarbekas, tasub enne selle loomist 
kaaluda võimalikke koostöövorme ning nende plussemiinuseid. Optimaalse 
koostöövormi väljaselgitamisel tuleb omakorda arvestada terminitöö 
 olemuse ja senise kogemusega.

90 KVA arengukava 2015–2022, lk 4. 
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4.1. Ühise terminitöö eeldused 

Järgnevas alapeatükis toon senisele termini(arendus)töö kogemusele tugi
nedes ja terminoloogia kui teadusvaldkonna olemust arvestades välja kolm 
suuremat teemaringi, mida tuleks riigikaitsevaldkonna terminitööd korral
dades silmas pidada.

(1) Terminitöö olemusega seoses on esmavajalik mõista, et kvaliteetsete 
tulemuste saavutamiseks peab terminitöö olema mõiste-, mitte sõna-
põhine. Mõistepõhisus eeldab omakorda terminite käsitlemist loendite 
ehk mõistepesade kaupa, mitte üksikterminite haaval. Otstarbekate, 
mõistesüsteemi arvestavate terminiotsuste langetamine eeldab mõiste
suhete ja lähimõistete käsitlemist, süüvimist mõistenüanssidesse ja 
 definitsioonidesse. Alles seejärel saab teha nii mõiste kui ka keeletasandi 
seisukohast optimaalseid terminiotsuseid.

(2) Valdkondliku aspektiga seoses on esmatähtis mõista, et terminitöös 
peab tulema initsiatiiv valdkonna või eriala seest – vastasel korral ei 
ole kvaliteetne ja kasutaja vajadusi arvestav terminitöö mõeldav. Lisaks 
on elu näidanud, et terminiarendus ei saa käia käsu korras: esma vajalik 
on erialainimese isiklik huvi ja sisemine motivatsioon. Nimelt sellele 
on üles ehitatud sõjandusterminoloogia töörühma tegevus: töörühm 
koosneb valdkondade esindajatest, kel on soovi ja tahet terminitöösse 
panustada. Kuna tegu on oma ala tippspetsialistidega, seega väga hõiva
tud ini mestega, on niisugune töökorraldus väljakutse nii terminikehami 
liikmetele kui ka juhile. Mida väiksem on asutuse või struktuuriüksuse 
üldine terminiteadlikkus, seda suurem vastutus on valdkonna läviisikul 
ja seda komplitseeritum on teavitustöö.

Tähtis on, et läviisikud ei esindaks terminitöös vaid iseenda vaatekohta. 
Siinkirjutaja aastatepikkune kogemus KVA magistrikursuse loengutes 
seminarides, terminikehamite töös jm terminiaruteludes näitab, et lisaks 
terminihinnangute lahknevusele erinevad tihtipeale ka sama valdkonna 
tippspetsialistide arusaamad mõistetest ja mõisteseostest91. Sedamööda on 
läviisikute ülesanne

91 Mõistmiserinevuste tagamaadest ja ühisarusaamade kujundamise võimalustest vt nt 
 Hendrikson 2018, lk 53, 59, 63.
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(a) vahendada terminikehamile erialast teavet ja ka teiste erialainimeste 
arvamusi; 

(b) osaleda oma valdkonna terminiteavitustöös (vahendada termini
kehamis langetatud otsuseid oma erialal, asutuses või struktuuri
üksuses). 

Läviisikute roll teavitustöös on sedavõrd tähtis, et seda maksab eraldi esile 
tuua. Just valdkondade esindajail on parim arusaam struktuuriüksuse või 
asutuse toimimisest, samuti ülevaade väljaantavatest dokumentidest ja 
 võimalikest mõjutushoobadest. On loogiline, et mida kõrgemal ameti kohal 
ollakse, seda hõlpsam on teavitustöö. Näiteks on seda suurem võimalus 
mõjutada dokumentide koostamist ja kaasata terminitöösse lisainimesi, 
 osates sealjuures arvestada terminitöö aja ja energiamahuga. 

(3) Otstarbekas ja õigupoolest möödapääsmatu on arvestada seni  tehtut 
ja praeguseks väljakujunenud süsteemi. Siin mõtlen nii mõiste ja 
 terminisüsteemi kui ka riigikaitsevaldkonna terminitöö senist  praktikat. 
Andmebaasi Militerm on arendatud alates 2003. aastast ja see  koondab 
peale sõjanduse ka julgeoleku ja kaitsepoliitika termineid. Seega näib ots
tarbekaim, et ühise terminitöö tulemusi talletatakse edaspidigi  Militermis. 

On ilmne, et ühistöö tähendab väljakutset Militermi praegustele arenda-
jatele. Aastatel 2003–2017 Kaitseministeeriumi eestvõttel tegutsenud 
sõjandus terminoloogia komisjoni92 koosseisus olnuks ulatuslikum laiapindse 
riigikaitse terminitöö tublisti hõlpsam. Kaitseministri otsusel anti  terminitöö 
2017. aasta lõpul üle KVAle ning eeldati, et senise eelarve kadumisel ja 
sõjandus terminoloogia komisjoni tegevuse lõppe misel  jätkub termini töö 
miini mummahus. Tõdeti, et tuleb loobuda mahukate termini loendite käsit
lemisest ja keskenduda töötasandil tekkivate probleemide lahendamisele.93 
Ometi ei ole töö põhimõtted ega maht oluliselt muutunud, nagu seda muutunud 

92 Nagu sissejuhatavas peatükis mainitud, oli komisjoni täisnimetus sõjanduse ning julgeoleku 
ja kaitsepoliitika terminoloogia komisjon. Komisjon oligi kokku kutsutud lisaks sõjandusele ka 
julgeoleku ja kaitsepoliitika terminite tarvis.
93 Sõjandusterminoloogia komisjoni päevil toimus töö nn silmastsilmakoosolekute vormis. 
Istungid leidsid aset kakskolm korda kuus. Praegu põhineb töö suures osas netisuhtlusel 
 (SharePointi töökeskkond ja sealne foorum, ekirjad). Koosolekuid on ette nähtud orienteeri
valt neli korda aastas, ent alates töörühma ellukutsumisest on selle tegevus pigem intensiivis
tunud. Hoolimata piiratud (inim)ressursist on jätkatud süvitsi mineva mõistepõhise terminitöö 
ja temaatilistele loenditele tuginevate terminiaruteludega (vt ka märkust 40).
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tingimusis eeldada võiks. Siin on kaks põhjust. Esimene neist on terminitöö 
olemus ja valdkonna loogika, mida sai selle ala peatüki algul juba käsitle
tud (vt p (1)), teine ja vähemalt sama tähtis  keele kasutajateerialainimeste 
 vajadused. 

Erialainimeste vajadusi peegeldavad ilmekalt päringud ja päringu
valdkonnad. Ka sõjandusterminoloogia töörühmas on olnud selgelt esi
plaanil õppematerjalide, eeskirjade jt riigikaitse ja Kaitseväe esmatähtsate 
dokumentide koostamisel tekkinud terminiküsimused. Päringud viitavad 
selgelt vajadusele Militermi korrastada ja ajakohastada, samuti vajadusele 
käsitleda valdkonda laiemalt kui vaid sõjandusspetsiifiliselt. Nagu eespool 
öeldud, on töörühm tegelenud päringutega alates uue relvastusega seotud 
mõistete vastendamisest (nt ingl loitering munition), relvaasjanduse termi
nite korrastamisest (granaatide liigitus) kuni Brexitit käsitlevate tekstide 
mõistestikuni ja kosmotehnoloogia terminiteni (nt ingl carboncarbon thrust 
chambers). On abistanud teaduskirjanduse tõlkijaid ajaloolistele mõistetele 
vastete leidmisel (nt sks schiefe Schlachtordnung vs. gerade Schlachtordnung) 
ja erinevate riikide auastmete eestindamisel (nt ingl Chief Warrant Officer), 
tõlkijaidkeeletoimetajaid terminite õigekeelsusega seotus jpm.

(4) Mõlema eelmainituga seostub töökorralduslik aspekt: on vaja läbi 
mõelda, milliseid valdkondi ja kui ulatuslikult on hädavajalik laia
pindse riigikaitse terminitöösse kaasata. Siin on mitu asjaolu, millega 
tuleb arvestada. Üks esimesi on seik, et mida rohkem institutsioone 
ja inimesi on töösse regulaarselt kaasatud, seda süsteemsem on küll 
töö, ent seda raskepärasemaks muutub otsuste langetamine ja seda 
vähem on paindlikkust. Nimetatud tõik oligi üks neist, mida heideti – ja 
õigupoolest mitte põhjuseta – ette sõjandusterminoloogia komisjonile. 
Siin olekski hea lahendus alamkomisjonide moodustamine. Terminitöö 
 võimalikest vormidest tuleb juttu järgmises alapeatükis. 

4.2. Võimalikud koostöövormid 

Järgnevas väljapakutavad koostöömudelid lähtuvad eeldusest, et riigikaitse
terminoloogia arendamiseks on mõistlikem ühine koostööplatvorm prae
gune sõjandusterminoloogia töörühm. 

(1) Nagu eespool mainitud, on üks võimalus luua kõigi laiapindsesse 
riigi kaitsesse panustavate valdkondade sees püsiliikmetega alam-
komisjonid. Kõik alamkomisjonid töötavad esmalt iseseisvalt,  langetavad 
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termini otsuseid ja edastavad otsused riigikaitse ehk praegusele sõjanduse 
 terminitöörühmale. Kuna sõjandusterminoloogia töörühm on praegu 
ainus riigikaitsevaldkonnas toimiv terminikeham, jääks see riigikaitse 
terminitöö keskseks foorumiks. Töörühma üldkoosolekul osalevad 
lisaks töörühma praegustele püsiliikmetele kõik parasjagu kõne all 
oleva valdkonna alamkomisjoni esindajad. Ühiselt räägitakse läbi ette
panekud, terminid, definitsioonid jm vajalik. Seejärel sisestatakse teave 
andmebaasi Militerm. 

Koostöövormi plussid
• Otsused saavad mitmekülgselt ja erinevatest vaatepunktidest läbi 

 kaalutud.
• Põhitöö on eeldatavasti tehtud väljaspool üldkoosolekut.
• Teavitustöö on eeldatavasti tõhusam, sest alamkomisjonis osalemise 

tõttu on töösse alaliselt kaasatud igalt erialalt või igast ametkonnast 
mitu inimest.

 
Kitsaskohad

• Kirjeldatud töövorm nõuab erialainimestelt, eriti alamkomisjonide 
esindajailt, rohkem aegaenergiat (vt ka eelviimast punkti).

• Selleks et alamkomisjonide töö tulemus oleks ka terminoloogiliselt 
pädev, vajavad need oma töös terminoloogi tuge. Siinkirjutaja koge
mus ütleb, et vastasel korral peab kvaliteetse tulemuse saavutami
seks kogu töö üldkoosolekul uuesti, mõistesisusse ja lähimõistetesse 
 süüvides, läbi vaatama. Taoline ajakasutus ei ole teiste osaliste vaate
punktist kuigi tõhus ja võib vähendada motivatsiooni. 

• Eelmisest punktist johtuvalt on mõistlikum langetada üld koosolekul 
pigem vormilisi, mitte väga sügavuti minevaid otsuseid. Samas on 
otsused, mis viimasele laekuvad, juba väga põhjalikult,  termino loogide 
osalusel läbi vaetud. Selliseid tingimusi on Eesti  oludes keeruline luua. 

• Eelmainitust tingituna on otsustusprotsess võrdlemisi raskepärane.

(2) Võimalik on arvata riigikaitse terminitöörühma kõikidest laiapindsesse 
riigikaitsesse panustavatest valdkondadest alaline esindaja. Nende 
funktsioon oleks, nagu töörühma praegustel erialaesindajatel, toimida 
lisaks nii oma ala tippspetsialisti kui ka läviisikuna. Teisisõnu: 

(a)  edastada töörühmale erialast teavet (mõistete käsitlemiseks ja pärin
gutele vastamiseks vajalik info, sh teiste sama ala ekspertide seisu
kohad) ning erialal esilekerkivaid terminiprobleeme; 
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(b)  levitada terminitöörühma otsuseid jm terminiteavet oma asutuses ja 
valdkonnas ehk osaleda teavitustöös. 

Koostöövormi plussid
• Taolise lahenduse puhul ei muutu praeguse terminitöö põhiskeem, 

ent laieneks alaliselt kaasatavate osaliste ring. 
• Nii sõjandusterminoloogia komisjoni kui ka sõjandustermino loogia 

töörühma tegevuse käigus on tõestust leidnud, et külgneva eriala 
spetsialisti kõrvalpilk võib aidata näha käsitletavat teisest vaate
nurgast ja jõuda nutikate lahendusteni. 

• Juhul kui töösse on pidevalt kaasatud kõik riigikaitsesse panustavad 
valdkonnad, peaks olema välistatud olukorrad, kus otsustamisse ei 
kaasata kõigi asjaomaste erialade esindajaid. 

• Kõigi valdkondade esindajate pidev kaasatus hõlbustab valdkondade
vahelist üksteisemõistmist ja valdkonnasisest teavitustööd.

Kitsaskohad
• Ka sõjandusterminoloogia komisjoni olid kaasatud erinevate amet

kondade ehk laiapindse riigikaitse osaliste esindajad. Ometi ilmnes, 
et ainuüksi nende esindatus ei taga teabe levikut oma valdkonnas 
või erialal. Teabelevik sõltus nii valdkonna esindaja isikust kui ka 
sellest, kuivõrd tal oli oma ametikohast ning ametkonnast tulenevalt 
võimalusi ja võimu oma valdkonnas terminiteavet levitada. 

• Suur osa termineist on sellised, millega ei puutu kokku kaugeltki mitte 
kõik terminikehami liikmed. Seetõttu väheneb osalejate motivat
sioon, eriti kui tegu on mahukate loenditega ja kui nende töökoormus 
lisaks terminitööle on niigi suur. 

• Kaasatud erialade rohkus tingib selle, et töö võtab rohkem aega kui 
teiste vormide puhul: igast teemast peavad aru saama kõik töörühma 
liikmed. Sestap on tõenäone, et töö kasutegur on kulutatud energiaga 
võrreldes väike.

• Kuna töörühma kaasatute arv suureneb selle töövormi puhul tublisti, 
võib hakata vastutus hajuma. 

• Senine, sh Manticus Apollo projekti kogemus näitab, et terminitööks 
motiveeritud spetsialiste pole sugugi mitte kõikides valdkondades 
kerge leida. Samuti on idealistlik eeldada, et koosolekutel osaleksid 
alati kõigi erialade esindajad. 
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(3) Kahe eelmise kombinatsioon: praegune sõjandusterminoloogia töörühm 
tegeleb laiapindse riigikaitse terminitega vajadus- ehk juhtumipõhiselt 
ning kombineerib üldkoosolekuid tööga alamkomisjonides (fookus
koosolekud). Üldistatult võib öelda, et sel moel riigikaitsevaldkonna 
terminitöö sõjandusterminoloogia töörühmas praegu käibki ja sarnast 
töömalli on sõjandusterminoloogia komisjoni päevil praktiseeritud ka 
KVAs. Lähtudes kõne all olevast valdkonnast ja teemast kaasatakse 
arutellu eksperte külgnevatelt erialadelt (nt sisejulgeolek, tervishoid). Sel 
moel kujuneb välja konsulteeritavate ekspertide võrk, kelle liikmesus 
pole nii fikseeritud, kui eeldavad kaks eelmist. Seega pole lisaeksperdid 
terminitööga nii tihedalt seotud, ent on siiski kursis oma valdkonda ja 
laiapindset riigikaitset puudutavate otsustega. Juhul kui arutelu all on 
laiapindse riigikaitsega seotud terminid, kaasatakse kõik asjaomaste eri
alade eksperdid. Kui käsitletakse kitsamate valdkondade termineid, nt 
sõja ja katastroofimeditsiin või kodanikukaitse, moodustatakse selle 
 tarvis ad hocalamkomisjonid, kus on esindatud nii töörühma juht ja 
tema põhiabilised kui ka valdkonna esindaja ja viimase valitud meeskond.

Koostöövormi plussid
•  Kuna tegu on eelkirjeldatud töövormide kombinatsiooniga, võimal

dab kõnealune koostöövorm saavutada eelmiste plusse ja vähendada 
 miinuseid.

•  Töövormi ja põhimõtete toimivus ja optimaalsus on leidnud prae
guse sõjandusterminoloogia töörühma näol tõestust, sh ekspertide 
võrguga seotu.

•  Töörühma liikmete arv ei suurene, mistõttu ei pääse osaliste rohkus 
raskepärastama otsuste langetamist. 

•  Kombineeritud töövorm võimaldab kaasata osalisi vastavalt 
 vaja dusele ja on paindlikum kui eelmised.

•  Eelmistest kergemini on võimalik alal hoida töörühma liikmete ja 
vajadusel kaasatavate ekspertide motivatsiooni (otsustusprotsess on 
kiirem ja tõhusam ning säästab spetsialistide aega, kuna ei eelda 
 kõigilt terminitöö osalistelt kõigisse teemadesse süüvimist).

 
Kitsaskohad

• Töörühma põhirõhk on endiselt kitsam, sest laiapindse riigikaitse ter
mineid arutatakse eeskätt vajaduspõhiselt. Juhul kui laiapindse riigi
kaitse terminivara hakatakse käsitlema senisest süsteemsemalt, nõuab 
see nii loendite koostajalt kui töörühma juhilt senisest suuremat panust.
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Nagu öeldud, võimaldab kombineeritud töövorm saavutada eelmiste 
 vormide plusse ja vähendada miinuseid. Olukord, kus kõigi riigikaitsesse 
panustavate valdkondade esindajad peavad süüvima kõikidesse teema
desse, näib teoreetiliselt hea. Nii on võimalik omandada teadmisi ka teistes 
 riigikaitsevaldkondades ja nende alamvaldkondades ning teisalt leida häid 
lahendusi. Siinkirjutaja kogemus näitab siiski, et sellise koostöövormi kasu
tegur võib kulutatud energia taustal olla väiksem, kui arvata võiks. Suhes
tades aja ja energiakulu, mida vägagi erinevate alade eksperdid teemasse 
süvenemiseks vajavad, ja saadavat efekti, võib öelda, et mida rohkem on 
töösse alaliselt kaasatud inimesi, seda suurem on tõenäosus, et  kannatab 
töö kasutegur. Sama tendentsi võis täheldada ka sõjandusterminoloogia 
komisjoni  tegevusajal ja just nimetatud põhjusel on sõjandusterminoloogia 
töörühmas üle mindud kombineeritud töövormile. Pikad, süvitsi minevad 
arutelud spetsiifilises valdkonnas, mis on arutelus osalejatele võõrad, vähen
davad oluliselt töötempot, sisulise dialoogi osatähtsust ja nende osaliste 
motivat siooni, kes parasjagu kõne all oleva valdkonnaga kokku ei puutu. Juba 
ainuüksi valdkonna loogika ja mõistesüsteemi selgitamiseks läheb hulk aega. 
Mida kauge mad erialad, seda keerukam on neid ka vajalikes detailides selgi
tada. Selgituse ja edasise aruteluga kaasneb üldjuhul lisaks võimalikele hea
dele ideedele palju infomüra, mis kaldub saadavat kasutegurit üles  kaaluma. 
Mida vähem on valdkonnaga olnud kokkupuudet, seda enam ilmneb ka 
unustamisfaktor. Eelmisel koosolekul kõneldu on järgmiseks korraks  meelest 
läinud, kuna uue teabe talletamiseks on vaja see varasemaga  seostada. 

Kindlasti ei tohiks eelnenust järeldada, et mida vähem töösse kaasatuid, 
seda parem. Terminitöö on meeskonnatöö. Siinkirjutaja hinnangul ei saa 
üksi või paari osalejaga tehtav terminitöö olla nii kvaliteetne, kui seda on 
ühistöö – isegi mitte juhul, kui selles osaleb oma ala tippspetsialist. Niisiis 
on vaja läbi mõelda ka optimaalne osalejate arv. Ka ses kontekstis on alam
komisjonide süsteem üks parimaid lahendusi.

Juhul kui langetatakse ametlik otsus, et töörühm hakkab senisest süsteem
semalt käsitlema kogu laiapindse riigikaitse spektrit, suureneb paratamatult 
tööhulk ja administreerimiskoormus. Samuti kerkib nii käsuõiguse kui ka 
ressursiküsimus. Eriala tippspetsialistide motivatsiooni alalhoidmine ilma 
teiste motivaatoriteta kui isiklik huvi, tahe ja missioonitunne on keerukas 
ülesanne – juba arvestades tippspetsialistide töökoormust. Töömahu amet
likul laiendamisel on vajalik, et töörühm saaks ka administratiivsetes tege
vustes (loendite koostamisel jms) püsiva toe. Seega on kindel, et kui jätkata 
laiapindse riigikaitse terminitööd ükskõik mis viisil senisest süsteemsemalt 
ja suuremas mahus, nõuab see nii või teisiti tööaega ja inimeste tasustamist 
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puudutavaid otsuseid. On ilmne, et juba olemasolevale ja toimivale kehamile 
tuginedes on süsteemi loomine hõlpsam kui alustamine tühjalt kohalt. 

5. Terminiteavitustöö

Nagu sissejuhatavas peatükis mainitud, on siinkirjutaja eristanud termini
töös arendus ja teavitustööd. Neist viimane tähendab erialainimeste, teadus
töötajate, õppejõudude, ent laiemalt kogu ühiskonna terminiteadlikkuse 
suurendamist. Igasuguses teavitustöös kehtib reegel, et mida erinevamaid 
kanaleid pidi see aset leiab, seda tõenäosemalt info levib ja kinnistub. Sama 
kehtib ka terminoloogias. 

Terminiarenduse jätkuna hõlmab teavitustöö eeskätt kaht aspekti: 
termini kehami tegevuses osalevate ekspertide ehk läviisikute abil  toimuvat 
infovahetust valdkondadeerialade ja terminikehami vahel ning töö tule
muste avalikustamist. Laiemas kontekstis on teavitustöö olulisimaid osi 
termini õppe sisuline lõimimine õppetööga, nii erialaainete õpetamise 
kui ka teadustöö kursustega94, samuti õppejõudude ja teadustöötajate 
terminoloogia koolitused ja seminarid, terminoloogiat kui teadusharu ja 
selle loogikat käsitlevad aime ja teadusartiklid, terminiteemaliste üliõpilas
tööde juhendamine jpt. Kõigest sellest tuleb allpool veel juttu. 

Selleks et terminitöö vilja kannaks, on vaja nii arendus kui ka teavitus
tööd. Öeldut illustreerib siinkirjutaja ligi 13aastane kogemus sõjandus
terminoloogia komisjonis. Selles osalesid riigikaitsega seotud vald kondade 
esindajad. Seega: de facto tegeleti laiapindse riigikaitse terminitööga. Koos 
käidi kaks kuni kolm korda kuus, töötati süvitsi ja keskenduti  detailidele. 
Ometi esines – ja esineb tänini – seadustes jt dokumentides, õppe materjalides, 
kodulehekülgedel jm põhimõttelisi terminoloogilisi probleeme. Sama kehtib 
sõjanduseski, mida esindas paari kaitseväelasest kolleegiga ka siinkirjutaja. 

Öeldust võib tekkida küsimus: milleks üldse terminitöö, kui selles 
osale mine ei kindlusta kõigi dokumentide ja õppematerjalide termino
loogilist ühtsust? Siinkirjutaja lühivastus eelnimetatud küsimusele on: 
olenemata töövormist ei saa terminitöö kunagi tagada ka mitte olu-
lisemate  dokumentide-õppematerjalide terminoloogilist ühtsust ega 
asja tundlikkust. Terminitöös osalevate kehamite, ent eeskätt nende 
 juhtide üks peamisi õpikogemusi võiks olla tõik, et terminiteadlikkuse 

94 Vt Hendrikson jt 2020. Õppetöö määravast tähtsusest terminiühtlustuses vt Hendrikson 
2018.
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suurenda miseks ei piisa ühe inimese entusiasmist ja initsiatiivist ega 
oma esindaja  määramisest terminikehami koosseisu. Mida suurem on 
 organisatsioon, seda komplitseeritum on teavitustöö ning seda enam on 
 vajalik  organisatsioonisisene  toetus, kaas ja koostöö. Kuidas siis ikkagi 
suurendada termini teadlikkust, teha tõhusamat teavitustööd ja saavutada 
otsuste levikut juurdumist? 

• Esmalt on vaja kõigis laiapindsesse riigikaitsesse panustavates asu
tustes suhtumise muutust. Siinkirjutaja üks põhiteese on olnud, et 
terminoloogia ja laiemalt erialakeel on erialainimeste esmane tööriist, 
mitte eesmärk iseeneses95. Suhtumine algab omakorda alati organisat-
siooni ja selle struktuuriüksuste juhtkonnast, sh eeskujust. Kaitseväe 
kontekstis ei ilmne valdkonna tähtsustamine mitte ainult kõnedest ja 
sõna võttudest (terminoloogiat käsitlevatest artiklitest, intervjuudest 
jm96), vaid ka tegelikust osalemisest terminitöös. Siia kuulub muu hul
gas panustamine termini arendusse97 ja teadustöösse98, sh terminitööde 
juhendamine99. Valdkonna väärtustamisest kõneleb seegi, et sõjandus
terminoloogia töörühma koosseisu kuuluvad erialade tippspetsialistid: 
relvaliikide inspek torid, erialakoolide ülemad, õppejõud, samuti välis
operatsioonidel osa lenud ja mitmeriigiüksuste juhtimise kogemusega 
ohvitserid. Kui juhtkond adub vajadust terminitöö järele ja toetab seda 
mitte pelgalt teoorias, vaid ka juhtimisotsustes ja igapäevategevuses, 
on see kogu organisatsioonile parim võimalik signaal. Juhtimisotsuste 
all  mõtlen eeskätt inimeste, nende ajakasutuse ja rahastusega seotud 
otsuseid, samuti infotehnoloogilist jm tuge. On tähtis, et terminitöösse 
panustavate inimeste tööajaarvestusse loetaks ka terminitööks kuluv 
aeg. Seegi on üks tegureid, mis näitab, kas terminitööd ka tegelikkuses 
väärtus tatakse. Paljudes organisatsioonides on tavapraktika, et vald
kondade esindajad tegelevad terminitööga vabast ajast, peamiselt iseenda 

95 Vt nt Hendrikson 2014b, lk 48–50. Hendrikson 2018, lk 70–71.
96 Vt nt Mõts, Enno 2014. Termiidid ja sipelgad. – Sõdur, nr 2, lk 8–9. 
Mõts, Enno 2018. Sõjateaduse määratlus ja selle programm. – Sõdur, nr 3, lk 48–51.
Rohkem enesekindlat mõõdukust 2016. Intervjuu Martin Heremiga. – Sõdur, nr 4, lk 9.
97 Selle üks väljundeid on ka brigkin Enno Mõtsa koostatud väljaõppematerjal, mille taga oli 
pooleteise aasta pikkune töö sõjandusterminoloogia komisjonis. Vt KV MLA 2010. 
98 Nt projekti „Sõjaväelise juhtimise terminoloogia“ raames toimunud terminite mõistetavus
uuring ja vastav pilootuuring, kus osalesid teiste seas ka Kaitseväe juhataja kinmjr Martin 
Herem ja KVA ülem brigkin Enno Mõts. Mõlemalt sai siinkirjutaja sisukat tagasisidet. 
99 Nt on praegune Kaitseväe juhataja koostöös siinkirjutajaga juhendanud jalaväetermineid 
korrastavat magistritööd. Vt Paimla 2007.
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sisemisest motivat sioonist, huvist ja missioonitundest ajendatuna. Nii 
saadetakse töös osale jatele, ent ka kõrvalseisjatele sõnum, et teema pole 
kuigi oluline. 

• Vaja on välja töötada koolitussüsteem. Laiapindse riigikaitse raames 
tähendaks see terminiosa lõimimist õppuste ja täienduskoolitustega ning 
koolitajateõppejõudude terminoloogiateadmiste ja terminikasutuse 
 ühtlustamist.

• Koolitussüsteemi loomisel tuleb alustada koolitajatest endist: õppe-
jõududest jt akadeemilistest töötajatest, samuti õppematerjalide auto-
ritest, seaduste, määruste jt dokumentide koostajatest. Need on ini
mesed, kelle vahendusel terminid levivad ning kes annavad teistele oma 
keelekasutuse ja suhtumisega eeskuju. Terminoloogia on valdkond, mida 
üldhariduskoolides ei õpetata ja millega puututakse kokku alles kutse, 
kõrg või ülikoolis, kui sedagi. Isegi ülikoolides on terminoloogia vaes
lapse rollis: õppekavas seda kas ei olegi või on sel liig väike maht, seda 
õpetatakse peaasjalikult filoloogidele ja liiga teoreetiliselt. Just liigne 
teoreetilisus on terminoloogia puhul ohutegur: tekib valdkonnas orien-
teerumise illusioon. Nii juhtubki, et ka kõrgharidusega inimesed, sh 
filoloogid, ei valda valdkonna loogikat. Sestap ei osata mitte alati teha 
otstarbekaid terminiotsuseid ega anda asjatundlikku termininõu.

• Üks põhjusi, miks kõrgkoolides terminoloogiat kui teadusvaldkonda 
 piisava praktilisusastmega ei õpetata, peitub ilmselt ka ettevalmista misele 
kuluvas töömahus. Siinkirjutajal on alates 2006. aastast magistri kursuse 
erialakeele ja terminoloogia õpetamise kogemus. Selle pinnalt võin väita, 
et termino loogia õpetamine piisava praktilisusastmega on väga töö-
mahukas ja õppejõu jaoks väljakutse. Sama kehtib laiapindse riigikaitse 
puhul. Õppe praktilisust ja elulähedust aitab saavutada termini õppe lõimi-
mine teiste ainetega. Häid tulemusi on  andnud termino loogia kui teadus
valdkonna loogika selgitamine seminari vormis,  tuginedes  õppurite endi 
kirjutistel põhinevatele harjutustele, senise töö või  teenistuse käigus tekki
nud probleem kohtadele ja ühisaruteludele.  Selline õppeviis eeldab õppejõult 
peale valdkonnateadmiste ja mitmekülgse terminitöö kogemuse ka süvitsi 
minevaid keeleteadmisi, sh teadmisi kirjakeelenormist. Pelgalt viima
sest siiski ei piisa: vähemalt sama tähtis on suuta vastata miks ja kuidas
küsimustele ning osata normiga suhestuda. Kolmandaks: terminoloogia
õppejõud peaks olema võimeline võtma erialainimese vaatepunkti. 
Seega mängivad rolli ka psühho sotsiaalsed oskused.  Kapseldumine oma 
erialasse ja sõnatasandist lähtuvatesse tohibeitohistampidesse kalduvad 
nii mõnigi kord olema keeletoimetajafiloloogi suurimaid komistuskive. 
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• Koolituste käigus olen täheldanud, et üks enim motiveerivaid, huvi 
tekitavaid, ent ka koolitatava vastutustunnet suurendavaid fenomene 
on ühtsete arusaamade illusiooni purunemine (vt ka ptk 3.2). Tulistes 
aruteludes, kus kaks sama eriala tippspetsialisti mõistavad, et nad saavad 
ala põhitermini(te)st erineval moel aru, avab arutelus osalejatele täiesti 
uue perspektiivi. Teadvustatakse, et täpselt ühesuguse arusaama evimine 
ka eriala põhiterminites ei olegi iseenesest mõistetav. Kõik see aitab luua 
 pinnast vastastikku rikastavaks koostööks, mis aitab muuseas suuren
dada erialainimeste huvi ja sisemist motivatsiooni.

• Teadlikkuse suurendamises on tähtis roll keelehooldel. Iga asutus peaks 
seisma hea selle eest, et tema allüksustes oleks keegi, kes kannab hoolt 
dokumentide jt (eriala)tekstide heakeelsuse eest: selle eest, et need oleks 
ladusas (eriala)keeles ja terminoloogiliselt läbi mõeldud. See inimene peab 
oskama otsida abi üld ja oskuskeelesõnastikest ning vajadusel küsima 
termininõu100. Siinkirjutaja kogemus näitab, et termininõu küsimisel 
tekib tõrge eeskätt filoloogidel. Millegipärast ollakse arvamusel, et iga 
filoloog peaks valdama terminoloogia kui teadusharu loogikat ja oskama 
neid teadmisi kasutada (nt tekste toimetades, terminibaase koostades, 
 termininõu andes). Tähtis on mõista, et keeleteadusel ja terminoloogial 
on tublisti kokkupuutepunkte, kuid tegu on siiski kahe vägagi erineva 
distsipliiniga. Ilmselt võib öelda, et terminoloog peab muu hulgas 
evima süvitsi minevaid keeleteadmisi, ent vastupidist ei saa eeldada 
filoloogilt-keeletoimetajalt. 

• Õppetöö kõrval on terminiteavitustöös ülioluline roll  ajakirjandusel. 
Täpselt nagu asutuse juhtkonnal, nii on ka ajakirjadeajalehtede ja rahvus
ringhäälingu (pea)toimetajatel suur vastutus. Siingi algab kõik vastutuse 
teadvustamisest. Ajakirjanduse vahendusel levivad nii mõnigi kord eba
otstarbekad, mõistesuhteid või keeleloogikat mittearvestavad termini
kujud, mis mõjutavad kogu ühiskonna terminikasutust. Nii kõneldakse 
rahvusringhäälingu uudistes praeguseni viiruse testimise võime kustest, 
mitte viiruse testimise võimest, rahvusvaheliste üksuste treeningust, mitte 
mitmeriigiüksuste või liitlasüksuste väljaõppest, õppuste  simuleerimisest, 
mitte matkeõppustest. On ilmne, et ajakirjandusse jõuavad taolised 
termini kujud erialainimeste kaudu. Seega ei lasu siin  vastutus mitte ainult 
uudistetoimetusel, kes ei oska või ei jõua terminikasutust kontrollida 

100 Kaitseministeeriumi valitsusalas saab termininõu Militermi tagasisidelingi kaudu ja KVA 
rakendusuuringute osakonnast, samuti anname keelenõu ja toetame kirjakeelesõnastike 
 koostajaid riigikaitsevaldkonna terminoloogiat puudutava teabega. 
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(või ei vaevu seda tegema?), vaid ka infoallikatel ehk eriala esindajatel. 
Ajakirjanduse keelekasutusest võtab malli kogu ühiskond, seda nii kirja 
kui ka üha enam erialakeelega seoses. Tekib kinnine ring: ajakirjanduse 
vahendusel nähaksekuuldakse ebaõnnestunud terminikujusid ja haka
takse neid kasutama. Seega ei ole ajakirjandusel otsene seos mitte ainult 
kirjakeele, vaid ka erialakeelega. Aiakirjanikelt ei saa eeldada, et nad oleks 
kursis iga erialakeelega. Küll aga on eelduspärane, et nad oskaksid kont-
rollida käsitletava valdkonna põhitermineid ja teaksid, kust nõu küsida. 

• Terminiteavitustööst ja eesti terminitöö toetamisest kõneldes ei saa 
mööda minna Haridus ja Teadusministeeriumi juures tegutsevast Eesti 
terminitöö juhtkomiteest ja selle ellukutsutud Eesti terminitöö prog-
rammist101. Programmile tuginedes toetab juhtkomitee muuseas ka 
termino loogiaürituste korraldamist ja terminitöö tulemuste avalikusta
mist terminibaasides, õppevara loomist jms. Terminiteadlikkuse suuren
damisel on tähtis roll koolituspäevadel, konverentsidel ja seminaridel102. 

• Infoajastul on terminiühtlustamisel ülioluline osa terminibaasidel. Kuna 
maailm – ja sedamööda ka (eriala)keel – on kiires muutumises, saab täna
päeval ilmselt pea kõigi erialade puhul väita, et paberkujul välja antud 
sõnaraamatutel on õige varsti pärast väljaandmist eeskätt ajalooline väär
tus. Eesti Keele Instituudis arendatakse alates 2018. aastast erialakeelte 
koondandmebaasi Ekilex ja selle kasutajaliidest Sõnaveeb. Seega on ka 
väljaspool riigikaitset adutud terminiinfo ja erialaandmebaaside koonda
mise vajadust. Terminibaaside koondamine ühte süsteemi aitab vähen
dada võimalust, et sama mõiste kohta esitataks teadmatusest  vastakaid 
andmeid, samuti aitab see ära hoida mõistekirjete tarbetuid kattumisi 
(duplikaate). Praegu on koondandmebaasis umbes 70 suuremat väiksemat 
baasi, neist üks suuremaid on Militerm103. 

  Ekilexis hakkab silma kitsaste erialade ja alamvaldkondade termini
baaside rohkus. See tähendab, et tegutsetakse suuresti omaette. Külg
nevate ja veel enam osaliselt kattuvate erialade puhul annaks parimaid 
tulemusi ja oleks suisa eelduspärane koostöö. Edasine suund võikski olla 
väikebaaside koondamine, mis aitaks lisaks teadmiste ühtlustamisele 

101 Vt Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtted 2019–2027. 2018.
102 Vt Hendrikson jt 2020. Hendrikson, Reet; Sihver, Ülle 2017. Kellele ja milleks omakeelne 
teadus ja erialakeel? Pilguheit ettekandepäevale „Eestikeelse teaduse tulevik“. – Sõjateadlane, 
nr 5, lk 321−330. Vt ka Eesti terminitöö kodulehekülge.
103 Ekilex asub aadressil https://ekilex.eki.ee/, Sõnaveeb aadressil https://sonaveeb.ee/. Multi
termi platvormil olev Militermi versioon (http://termin.eki.ee/militerm/) enam ei uuene. 

https://ekilex.eki.ee/
https://sonaveeb.ee/
http://termin.eki.ee/militerm/
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esitada andmebaasi kasutajale enam läbimõeldud infot. Mis ehk olu
lisimgi: ülitähtis on koolitada terminibaaside koostajaid. Andme
baaside koostajaid (sh terminikehameid) on praegu Eestis üle poolesaja, 
ent baasides esitatav viitab selgelt koolitusvajadusele. 

• Põhiosa eelmainitud punktidest viitab otsesemalt või kaudsemalt 
märksõnale, milleta pole terminiarendus võimalik. Selleks on koostöö. 
 Tulemuslikuks termini(teavitus)tööks ei piisa erialainimeste ja termino
loogide lävimisest. Koostöö peab toimuma ja toimima igas  suunas: 
eriala inimeste endi vahel, terminoloogide ja erialakeele arendajate vahel, 
termini kehamite vahel. Üks teenitust vähem tähelepanu pälvinud aspekte 
on erialakeele arendajate, terminikehamite ja kirjakeele sõnastike koosta
jate infovahetus. Koondandmebaasi üks kasutegureid ongi seik, et eel
datavasti kehutab see osalisi senisest tihedamale lävimisele, mis vähendaks 
muu hulgas põhjendamatuid vasturääkivusi. Kuna Ekilex ja Sõnaveeb on 
veel arendamisjärgus, on praegu määrava tähtsusega tark varaarendajate ja 
koondandmebaasi koostajate (terminikehamite)  koostöö. 

Koostöö tähendab ja eeldab niisiis meeskonnatunnet: arusaama, et kõik 
 pingutavad ühise eesmärgi nimel. Riigikaitses on selleks „Eesti riigi ise
seisvus ja sõltumatus, rahva ja riigi kestmine, territoriaalne terviklikkus, 
põhiseaduslik kord ja elanikkonna turvalisus“104. Eesti riigikaitse, eestikeelse 
sõjateaduse ja sõjanduskultuuri alustalad on tõhus erialakeel ja haritud Eesti 
ohvitser. Erialakeel, mis on piisavalt loov selleks, et anda edasi vajalikke 
mõistenüansse, ning ohvitser, kes suudab oma peamist tööriista – eriala
keelt – käsitseda vähemalt sama hästi kui püssi või terariista. 

6. Kokkuvõte

Artiklis eritlesin terminoloogia kui valdkondadevahelise ja sisese märgi
süsteemi poolvarjatuks või teadvustamatuks jäävaid tahke, mida on ots
tarbekas riigikaitse terminitöös silmas pidada. Sellele tuginedes pakkusin 
välja laiapindse riigikaitse terminitöö võimalikke mooduseid.

Manticus Apollo terminitöö käigus leidis kinnitust, et termini
probleemidel on kaks põhilätet. Esimene neist on mõistetasandi  arvestamata 
jätmine ja laiemalt terminiteadlikkuse nappus ning teine mõistekäsituse 
terminikasutuse valdkondlikud ja individuaalsed erinevused. Riigikaitse 

104 Eesti julgeolekupoliitika alused 2017, lk 2.
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terminitöö peakski olema suunatud viimaste vähendamisele ja termini
teadlikkuse suurendamisele. 

Kvaliteetne terminitöö ja optimaalse koostöövormi valik eeldavad esmalt 
teadlikkust terminitöö olemusest ja seda raskendavatest asjaoludest. Üks 
põhilisimaid ja ehk kõige raskemini ületatavaid komistuskive on seik, et ini
mesed, kel pole valdkonnaga olnud tihedat kokkupuudet, ei käsita termino
loogiat omaette teadusalana. Öeldu ilmneb seisukohavõttudes, ent veel enam 
terminiotsustes. Siia kuulub muu hulgas mõiste ja termini ehk mõtlemis ja 
keeletasandi mitteeristamine ning sellest lähtuvad, mõistetasandit või keele
loogikat eiravad terminiotsused. Teiseks ja eelmainitust johtuvalt: kõrvalt
vaataja ei adu tihtipeale töömahtu, mis on süsteemse ja kvaliteetse termini
töö taga. Nii määrab terminitöö edu suuresti see, kas asutuse või (all)üksuse 
juhtkonnal on olnud valdkonnaga sel määral kokkupuudet, et mõistetaks 
terminitöö spetsiifikat ja ühtse terminikasutusemõistekäsituse olulisust. 

Terminitöö võimalike vormide analüüs osutas töövormile, mis kombi
neerib üldkoosolekuid tööga alamkomisjonides. Ka on ilmne, et juba 
 olemasolevale ja toimivale kehamile tuginedes on süsteemi loomine hõlp
sam kui alustamine tühjalt kohalt. Kitsamate valdkondade terminite aru
teluks moodustataks alamkomisjonid, kuhu kaasataks vastavalt vajadusele 
lisa eksperte. Taolise töövormi otstarbekus on sõjandusterminoloogia töö
rühmas juba tõestust leidnud. Kirjeldatud moodus on paindlikem ja võimal
dab  kaasata osalisi vastavalt vajadusele. Nii väärtustab see enim ekspertide 
aega ja aitab nende motivatsiooni alal hoida. Ometi tuleb arvestada tõika, et 
ükskõik mis viisil laiapindse riigikaitse terminitööd senisest süsteemsemalt 
ja/või suuremas mahus jätkata, nõuab see käsuõigusega seotu ja ressursi
küsimuste lahendamist. 

Teavitustöös on olulisimad sihtgrupid õppejõud ja teadustöötajad, ent ka 
ajakirjanikud. Kõigi nende vahendusel levivad nii täpsed ja mõistet peegel
davad terminikujud, leidlikud uuendused kui ka ebasobivad variandid. 
Nii mõnigi kord napib õppejõududel ja filoloogidelgi terminoloogia alus
teadmistest. See kajastub väga erinevate valdkondade õpikuis, teadustöödes, 
õppematerjalides, õppekavades jm. Keerukaim on olukord siis, kui probleemi 
ei teadvustata. Terminitöös peab initsiatiiv tulema valdkonna seest, sh õppe
tööga tegelevate asutuste ja (all)üksuste juhtidelt – vastasel korral on suurema 
ühtsuse ja terminiteadlikkuse saavutamine keeruline, kui mitte võimatu. 

Terminikoolituste ja lõimitud terminiõppe põhimärksõna peaks olema 
praktilisus. Sõjanduse analoogiat kasutades: püssi ei saa lasta  teoreeti liselt. 
Eelduspärane on, et esmalt tuleb evida baasteadmisi, aga vaid  teooria 
omanda mine ei tähenda, et suudetakse tabada sihtmärki. Nii teadmiste 
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nappu sest kui ka piisava praktika puudumisest johtub tõsiasi, et ka kõrg
haridusega inimesed, sh filoloogid, ei valda pahatihti valdkonna loogikat ega 
tee otstarbekaid terminiotsuseid. 

Terminitöö on meeskonnatöö. Nii terminikehamite tegevuses kui ka 
 teavitustöös on oluline mõista, et üheainsa inimese – olgu ta kui tahes moti
veeritud – osalemine terminikehami töös ei ole otsuste levikuks piisav. Seda 
eriti juhul, kui terminitöö on inimese üks paljudest kõrvaltegevustest. Nagu 
tulemuslik terminiarendus, nii eeldab ka teavitustöö meeskonda: teisi eriala
inimesi, kes saavad otsustamisel kaasa rääkida ja kelle vahendusel otsused 
levivad. Erialainimeste võimalikult ulatuslik lõimimine terminitöösse loob 
kaasatustunde, mis on otsuste levikul määrava tähtsusega tegureid. 

Ilmselt on illusioon, et kõik spetsialistid – ka ühe valdkonna või eriala 
sees – hakkaks kõigist terminitest täpselt ühel moel aru saama, neid täp
selt ühtmoodi kasutama ja jagama täpselt sama mõistekäsitust. Siin on 
erinevaid põhjusi, sh (keele)tunnetuse ja haridustausta erinevused. Nagu 
mis tahes kommunikatsioon, nii sisaldab ka erialasuhtlus vähemal või 
 rohkemal määral mõistmistõrgete ja möödarääkimisohtu ehk sõjandus-
keeli  hõõrdumist. Seda keerukam on saavutada täielikku terminoloogilist 
ja mõistelist ühtsust mitme suurema valdkonna vahel. Manticus Apollo 
projektis leidis tõestust asjaolu, et erinev terminikasutus ja mõistekäsitus on 
laiapindsesse riigikaitsesse panustavates valdkondades kohati vägagi juur
dunud. Siiski andis projekt alust eeldada, et võimalik on saavutada senisest 
märgatavalt suuremat ühtsust.

Lisaks tuleb arvestada asjaolu, et ühtne terminikasutus ning mõistest ja 
mõistesuhetest arusaamine ei ole ega saa kunagi olema saja protsendiline 
mõistmisgarantii. Küll aga on see üks põhieeldusi, milleta võib olla võrdle 
misi kindel, et kiiret tegutsemist nõudvates oludes tekib mööda rääkimisi ja 
mõistmistõrkeid. Eriti ohtlik on olukord, kus kõneldakse samades termi-
nites, aga ei teata, et teine osaline mõistab neid erinevalt (polüseemia). Siin
kirjutaja doktoritöö tulemused kinnitavad, et vähemalt  riigi kaitse valdkonnas 
võivad terminivarieerumine ja erinev arusaam  terminite tähendusest teki
tada mõistmistõrkeid. Nii on edasiminek juba seegi, kui koostöö tulemusel 
saadakse erinevustest teadlikuks (nt terminite kriisiohje, kriisi reguleerimine, 
kriisijuhtimine, kriisihaldus samaviitelisus). Seega võib öelda, et isegi kui 
Manticus Apollo projekti lõpuks kasutavad laiapindsesse riigikaitsesse 
panustajad mõne mõiste tähistamiseks erinevaid termineid, on projekti 
 terminoloogiaosa suure osa oma eesmärgist juba täitnud. Termino loogias 
ja keelekasutuses laiemalt on harjumise jõud väga suur. Ühe pro jektiga ei 
saa muuta kogu valdkonna või keelekogukonna harjumusi. Küll aga saab 
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tekitada dialoogi, teadvustada ühtse mõistekäsitusetermini kasutuse olu
lisust ning saada teadlikuks sellest, et teises valdkonnas on sama mõiste 
tähistamiseks kasutusel teine termin või et teises valdkonnas mõistetakse 
sama  terminit erinevalt. 

Siinkirjutaja tähelepanekul on erialainimeste terminiteadlikkus aasta
aastalt suurenenud, seda nii Kaitseväes kui ka Eesti ühiskonnas. Sama võib 
öelda terminoloogia prestiiži kohta teadusvaldkonnana. Teadlased ja õppe
jõud aduvad üha enam vajadust arendada nimetatud valdkonnas nii ise
ennast kui ka õppureid. On mõistetud, et terminoloogia on midagi elulist ja 
praktilist: midagi, mille loogika valdamine on heade erialateadmiste osa. 
Öeldust annab muu hulgas tunnistust seik, et terminoloogiat ja erialakeelt 
käsitlevate ürituste ning neil osalejate hulk on üha suurenenud. Kindlasti on 
siin oma osa Haridus ja Teadusministeeriumil ning ministeeriumiga koos
töös korraldatud terminoloogiaüritustel (seminaridel, konverentsidel, õppe
päevadel). Kaitseväes on terminiteadlikkuse suurenemist ning arusaamade ja 
terminikasutuse ühtlustumist mõjutanud tõik, et igal aastal lisandub ohvit
sere, kelle väljaõppetaust on varasemast märkimisväärselt ühtsem. Lisaks 
KVAs antavale haridusele ja kogu Kaitseväe väljaõppesüsteemi ühtlusta
misele on siin vähemalt sama tähtis roll järjepideval terminitööl. 

Niisiis on alust eeldada, et terminiteadlikkust suurendades ja ühiselt 
 terminitöösse panustades on võimalik saavutada koostööks piisav mõiste-
line ja terminoloogiline ühtsus. Teisisõnu: olukord, kus laiapindsesse riigi
kaitsesse panustavate valdkondade ühismõistetes, neid tähistavates termi
nites ja mõistete alluvussuhetes on saavutatud üksmeel. Ilmselt tuleb olla 
valmis sellekski, et jääb mõisteidtermineid, mille puhul kokkulepet ei 
saavutata, on siis põhjuseks termini juurdumus, süsteemi inertsus, asutust 
esindava(te) spetsialisti(de) keeleeelistused või tegelikud vajadus erinevused. 
Lisaks tuleb arvestada tõika, et keelemuutused ei toimu kiiresti. Suurema 
 terminoloogilise ühtsuse saavutamine, optimaalsete terminikujude 
juurdu mine ja sarnaste arusaamade kujundamine võib võtta aastaid. 
Ometi algab kõik teadlikkusest ja enda vastutuse adumisest, mis eeldab 
ametiasutuste ja kõrgkoolide teadvustatud ning järjekindlat panustamist 
terminitöösse. 

Terminitöösse tuleb panustada täpselt samal moel nagu kaitseeelarvesse 
või tippsporti: sellega tuleb tegelda järjepidevalt, mitte alles siis, kui konf
likt puhkenud või võistlus algamas. Terminivõrgustiku ja koostöökultuuri 
alalhoidmine on investeering laiapindse riigikaitse osaliste koostöösse ning 
tõhusasse ühistoimimisse kriisiolukorras. 
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Aarne Ermus, Jaan Murumets

ÜLEVAADE. Artiklis tutvustatakse Manticus Apollo projekti raames välja töö tatud 
lähenemisviise kriisi ja kriisiohje ning sellega seoses ohu ja riski lahti mõtestamisel. 
Autorid tuginevad avaldatud teadustööde analüüsile ning projekti käigus tehtud 
uuringutele. Eesmärk on luua laiapindse riigikaitse kontekstis toimivatele amet
kondadele üldine ja ühendav mõistesüsteem, et kergendada ametkondadeülest 
koostööd.  Riigikogu 2017. aastal kinnitatud dokumendis „Eesti julgeoleku poliitika 
alused“ sätestatud laiapindse riigikaitse kontseptsioon peab looma eeldused tõhu
saks koostööks riigi ees seisvate kriiside lahendamisel. Autorid defineerivad kriisi 
tava olukorrast väljapoole jääva olukorrana, mille lahendamiseks vastutava üksuse 
käsutuses olevast lõimitud ja normressursist1 ei piisa. Seega on nii tavaolukord 
kui ka kriis poliitiline kokkulepe. Tavaolukord muutub kriisiks, kui tuntud või 
 tundmata ohtudega seotud riskid realiseeruvad määral, mis nõuab lisaressursina 
inimeste või varustus ühikute kaasamist, aga ka vastutavale üksusele mittetavapärase 
doktriini, taktika või protse duuri rakendamist. Oht on igasugune meid ümbritsev 
võimaliku kahjustuse allikas, mis võib põhjustada isikut, süsteemi või ühiskonda 
 kahjustada võiva sündmuse. Riigi mõistes on mõõdik see, kas riiklus on ohustatud 
või mitte. Riski käsitletakse sündmuse toimumise tõenäosuse ja sündmuse taga
järgede  kobi natsioonina. Teisisõnu hindame reaalelus ohte, prognoosides, milline 
on ohu realiseerumis tõenäosus ja võimalik tagajärg. Kuna kriis on protsess,  millel 
on  kujunemine, kulminatsioon ja hääbumine, tuleb ka kriisiohjet vaadelda kui 
 ennetus, valmis tumis, reageerimis ja taastumisetapist koosnevat tegevuste jada. 
 Kriisiohje tähendab riigi mõistes seega tegevusi, mis nõuavad järjepidevat tähele
panu ja panustamist.

Võtmesõnad: kriisiohje, kriisiohjetsükkel, kriis, oht, risk, laiapindne riigikaitse

Keywords: crisis management, crisis management cycle, crisis, threat, risk, compre
hensive national defence

1 Lõimitud ja normressursi all mõeldakse siin sündmust lahendava organisatsiooni iga
päevases käsutuses inimvara, varustust ja erivarustust, aga ka selle tegevust suunavaid doku
mente, taktikaid, tehnikaid ja protseduure. Lõimitud ressurss on mittekoosseisuline, kuid 
vastavate lepetega tagatud ressurss, normressurss aga asutuse enda ressurss. 

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 15, 2020, pp. 87–112.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/

https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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1. Sissejuhatus

Manticus Apollo projekti eesmärk oli

/…/ pakkuda välja lahendus andmete seire, töötlemise, jagamise ja analüüsi
keskkonna loomiseks, mis koondaks andmed institutsioonide üleselt, paind
likult ja kiirelt ning tagaks piisava lähteinfo sobivate praktiliste reageerivate ja/
või ennetavate tegevuste kujundamiseks nii eriolukordades (sh häda ja sõja
seisukorras) kui ka erinevatel juhtimis ja otsustustasanditel.2

Iga uuringu edu alus on uuritava nähtuse või objekti otstarbekas määratle
mine. Artikkel keskendub Manticus Apollo projekti võtmemõistete kriis, oht 
ja risk defineerimisele laiapindses riigikaitses. Sõjaväelise ja tsiviilkriisiohje 
kontekstis on kasutatud sageli samu termineid erinevas tähenduses. Seetõttu 
on tarvis luua ühtne ja kokku lepitud mõistesüsteem, mis hõlmaks nii sõja
lise kui ka tsiviilkriisiohje kitsamaid erijuhte. Põhimõistete selge määratle
miseta ei ole võimalik saavutada projekti eesmärki ega luua projekti üheks 
eesmärgiks olnud laiapindse riigikaitse juhtimist toetavat infosüsteemi. 

Kriis, kriisiohje, risk ja oht on sõnad, mis on leidnud nii tavaelus kui ka 
strateegiadokumentides ja õigusaktides pidevat kasutust. Lähemal vaatlusel 
aga tuleb tõdeda, et nende sõnade tähendus ei ole siiski ilmselge. Samuti on 
laiapindse riigikaitse kontseptsiooni omaksvõtmise ja kinnitamisega3 toimu
nud põhimõtteline paradigma muutus, millega tuleb arvestada ja mis võib 
nõuda seni harjumuspäraseks saanud lähtekohtade muutmist. 

Laiapindse riigikaitse kontseptsioon, mida käsitatakse eelkõige kui 
 vastust hübriidsõja fenomenile4, hõlmab riigi sõjalise kaitse ning sõjalise 
kaitse toeta mise kõrval riigikaitseliste tegevussuundadena ka  rahvusvahelist 
tegevust, sisejulgeolekut ja turvalisust, riigi ja ühiskonna toimepidevuse 
kindlus tamist ning psühholoogilist kaitset5. Võib küll tõdeda, et hübriid
sõda pole midagi uut, vaid pigem unustatud vana. Juba Sun Zi soovitas 
kasutada  vastase alistamiseks esmalt võimalikke mittesõjalisi mooduseid, 

2 Manticus Apollo 2019. Uurimisraport. Olukorrateadlikkus laiapindse riigikaitse kontekstis. 
Lisa 5. Kokkuvõte eksperdiintervjuudest. Projekti teostajad Cybernetica AS, Tallinna Tehnika
ülikool, Tartu Ülikool, Kaitseväe Akadeemia. Esitatud 25. novembril. 
3 Eesti julgeolekupoliitika alused 2017. Riigikogu otsuse „„Eesti julgeolekupoliitika alused“ 
heakskiitmine“ lisa. [Eesti julgeolekupoliitika alused 2017]
4 Vseviov, J. 2009. Riigikaitse lai käsitlus: seekord mitte pelgalt sõnades. – Aastaraamat 2009. 
Tallinn: Kaitseministeerium. 
5 Eesti julgeolekupoliitika alused 2017, art 1. 
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jättes sõjalise kallaletungi viimaseks, äärmuslikuks abinõuks6. Samas on 
muutunud see, kuidas me erinevaid ohte tajume ja konstrueerime7. See väl
jendab tõdemust, et nüüdisaegsed ühiskonnad on muutunud eri valdkonda
des rohkem haavatavaks ning tugevate ristsõltuvuste tõttu on mis tahes ohu 
 avaldumisel selle mõju kompleksne. Seega pole võimalik kriiside ja kriisi
ohje temaatikat käsitleda vaid tsiviilkriiside ja hädaolukordade võtmes, nagu 
siiani tavaks on olnud. Seda enam et vältimatult piiratud ressurssidega väike
riigi puhul ei suuda ükski ametkond komplekssete ohtudega üksi tegeleda. 

Teiseks: kuigi termineid kriis ja kriisiohje kasutatakse nii strateegia
dokumentides kui ka õigusaktides ohtralt, ei ole mõisteid kriis, oht ja risk 
ametkondadeüleselt seniajani määratletud. See mõjutab ka kogu kriisiohje
süsteemi korrastamist ja nüüdisajastamist. Ametkonnad on välja arendanud 
kitsamatest valdkonnapõhistest vajadustest tuleneva mõistesüsteemi ja olu
kordade lahendamisviisi, tuginedes oma valdkonnaga enim sobivatele käsit
lustele ja kogemustele. Kuid senine lähenemisviis kipub ajale jalgu jääma. 
Üha enam tõuseb esiplaanile ametkondade koostöö vajadus – nii laiapindse 
riigikaitse kontekstis kui ka ressursside vähesust arvestades.

Mõisted on süsteemi loomisel olulised. Pannes paika mõistesuhted ja 
leppides kokku neid tähistavates terminites, loome süsteemi toimi miseks ja 
mõistmiseks vajalikud eeldused. Põhiküsimus on seega: mida me  mõistame 
kriisi all? Tavakasutuses võib sõnal kriis olla väga erinev tähendus,  alates 
perekonna sisestest suhteprobleemidest kuni globaalse kliima muutuseni. 
Seda kasutatakse, et kirjeldada situatsioone, mis on kas soovimatud, 
oota matud, erakordsed või peaaegu kontrollimatud ning kutsuvad esile 
usku matust ja ebakindlust.8 Senini vaieldakse ka selle üle, kas kriisi üld
tunnustatud ja kõigi aktsepteeritud definitsioon on üldse vajalik. 

Laiapindse riigikaitse kontekstis ei ole kriisi mõistet siiani defineeritud. 
Selle sõnastamiseks on oluline vaadelda ühelt poolt levinumaid teadus
likke käsitlusi ning teisalt Eesti kontekstis välja kujunenud praktikat. Et 
mõiste defineerimine on vajalik, tuleb välja ka riigikaitseõiguse muudatuste 

6 Sun Zi; Sun Bin 2001. Sõja seadused. Läänemets, M. (tlk). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 
lk 134–141. 
7 Beck, U. 1992. Risk Society: Towards a New Modernity. SAGE Publications. London, 
pp. 21–22.
8 Rosenthal, U.; Boin, R. A.; Comfort, L. K. (eds.) 2001. Managing Crises: Threats, 
 Dilemmas, Opportunities. Springfield, Ill., p. 5. [Rosenthal, Boin, Comfort 2001]
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kontseptsioonist. Selleks, et kontseptsiooni piiritleda, pidi töörühm projekti 
tarbeks defineerima kriisiolukorra kui nähtuse.9 

2. Kriisi teoreetilised käsitlused

2.1. Kriisi mõiste

Ka teaduskirjanduses on kriis olnud üsna laialt kasutatav termin, mille 
tähendus on laialivalguv10 ja mida on erineval moel mõistetud11. Enamasti 
on kriisi tõlgendused kindla distsipliini kesksed, nagu avalik haldus, psühho
loogia, poliitikateadused, organisatsiooniteooria, rahvusvahelised suhted 
või katastroofide ja suurõnnetuste uuringud. Samuti varieeruvad käsitlused 
üldistusastmelt.

Kriisiohje valdkonnas on klassikaks kujunenud Charles Hermanni 
lähene mine, mille järgi võiks kriisi definitsioon toetuda kolmele  tunnusele: 
organisatsiooni peamiste väärtuste ohustatus, olukorra parandamiseks vaja
like otsuste ajaline surve ja olukorra ettenägematus12. Hilisemates uurin
gutes on Hermann seadnud ettenägematuse kui kriisi tunnuse küll kaht
luse alla, tõdedes, et teatud määral on enamik kriise siiski olnud suuremal 
või väiksemal määral prognoositavad või aimatavad13. Probleemiks on aga 
 organisatsioonide ja inimeste suutlikkus saabuva kriisi märke tähele panna 
ja adekvaatselt tõlgendada.

Hermannile tuginedes on Weick defineerinud kriisi vähetõenäose, kuid 
suure mõjuga sündmusena, mis ohustab organisatsiooni põhieesmärke14. 

Nii on ta toonud kriisi mõistesse esinemistõenäosuse ja mõjuulatuse. 

9 Vt Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioon 2018. Tallinn: Justiitsministeerium, lk 7. 
[Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioon 2018.]
10 Topper, B.; Lagadec, P. 2013. Fractal Crises – A New Path for Crisis Theory and Manage
ment. – Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol. 21, Issue 1, pp. 4–5. [Topper, 
Lagadec 2013]
11 Boin, A. 2004. Lessons from Crisis Research. – International Studies Review, Vol. 6, Issue 1, 
p. 167 (pp. 165–174). [Boin 2004] 
12 Hermann, C. F. 1963. Some Consequences of Crisis Which Limit the Viability of Organiza
tions. – Administrative Science Quarterly, Vol. 8, No. 1, pp. 61–82.
13 Deverell, E. 2012. Investigating the Roots of Crisis Management Studies and Outlining 
Future Trajectories for the Field. – Journal of Homeland Security and Emergency Management, 
Vol. 9, Issue 1, p. 4.
14 Weick, K. E. 1988. Enacted Sensemaking in Crisis Situations. – Journal of Management 
Studies, Vol. 25, Issue 4, p. 305.
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Hermanni algkäsitusest lähtudes on Rosenthal jt defineerinud kriisi tõsise 
ohuna sotsiaalse süsteemi alusstruktuuridele või selle põhiväärtustele, mis 
kutsub ajasurve ning kõrge ebamäärasusastme tõttu esile vajaduse langetada 
kriitiline otsus15. Otsustamise ajakriitilisuse kõrval on rõhutatud ka otsusta
mise mööda pääsmatust. 

Erinevalt Weickist käsitlevad Rosenthal, Kouzmin jt kriisi mitte kui sünd
must, vaid kui protsessi16, millel on peiteaeg, algus, kulminatsioon ning taga
järgede kõrvaldamine. Sellest vaatepunktist on oluline tegeleda mitte ainult 
hetkeolukorraga, vaid ka hetkeolukorra lahendamise tagajärgedega. Prot
sessina käsitleb kriisi ka Fink, tuues välja, et pideva muutuse, ebastabiilsuse 
ja dünaamilisuse tõttu sarnaneb kriis haigusega17.

Erialakirjanduses eristatakse kriisi selgelt hädaolukorrast ja õnnetusest. 
Näiteks rõhutavad Drennan ja McConnell, et kuigi hädaolukordade puhul 
on tegemist komplekssete ja kiiret sekkumist nõudvate sündmustega, on 
tulekahjude, liiklusõnnetuste või isegi pantvangijuhtumite korral tegu tava
probleemide lahendamisega. Viimaste puhul toimivad varem kokku lepitud 
ja läbi harjutatud protseduurid.18 Seega: kuigi tavapärane hädaolukord võib 
ebaprofessionaalsel lahendamisel kujuneda kriisiks, ei peaks seda automaat
selt käsitlema kriisina. Kriisi puhul on oluline niisiis olukorra harukordsus 
ning tavatoimingutele või protseduuridele (sh ressursijaotus) allumatus. 

Paljud autorid toovad esile kriisi subjektiivse olemuse. Rosenthal ja 
 Kouzmin nimetavad kriisi sotsiaalseks ja poliitiliseks konstruktsiooniks19. 
Kriisist saab rääkida, kui sündmuses osalejad tunnetavad olukorda kriisina. 
Samas võivad osalejad tunnetada sama situatsiooni erinevalt, luues eeldu
sed erinevate olukorrakirjelduste, ootuste ja reageeringute tekkeks. See teeb 

15 Rosenthal, U.; Charles, M. T.; ’t Hart, P. 1989. The World of Crises and Crisis Manage
ment. – Rosenthal, U.; Charles, M. T.; ’t Hart, P. (eds.). Coping with Crises: The Management 
of Disasters, Riots and Terrorism. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, p. 10.
16 Rosenthal, U.; Kouzmin, A. 1993. Globalizing an Agenda for Contingencies and Crisis 
Management: An Editorial Statement. – Journal of Contingencies and Crisis Management, 
Vol. 1, Issue 1, pp. 1–12. [Rosenthal, Kouzmin 1993]
17 Fink, S. 1986. Crisis Management: Planning for the Inevitable. New York, NY: American 
Management Association, p. 20. [Fink 1986]
18 Drennan, L.; McConnell, A. 2007. Risk and Crisis Management in the Public Sector. 
 Abingdon: Routledge. Viidatud Boini 2008, lk xix järgi. Vt Boin, A. 2008. Fundamentals of 
Crisis Development and Crisis Management: An Introduction to Critical Crisis Readings. – 
Crisis Management, Vol. 1. London: SAGE Library in Business and Management.
19 Rosenthal, Kouzmin 1993, pp. 1–12.
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raskeks kriisi alguse ja ka lõpu täpse äratundmise, kuna osalised tunnetavad 
nähtuse algust ja lõppu erinevalt20. 

Enamik uurijaid defineerib kriisi ohupõhiselt, kuid näiteks Boin pakub 
välja abstraktsema, tavapäraste protsesside katkemisele tugineva definit
siooni, kirjeldades kriisi kui muutuste aega, kus seni toiminud sotsiaalse 
 süsteemi struktuurid kaotavad pinna ega saa enam varasemal moel  toimida21. 
Selle alusel võib kriisi vaadelda mitte ainult ohustava probleemina, vaid ka 
võimalusena sellest õppida ja vajalikke muudatusi teha. 

Topper ja Lagadec juhivad tähelepanu asjaolule, et kriisi kui nähtuse 
komplekssuse ja keerukuse tõttu tähendaks mingi kitsa valdkonna huvi
dest või arusaamadest lähtuvate definitsioonide loomine kriisi tegeliku ole
muse eitamist22. Kriisi mõiste tuum ongi nende hinnangul sündmuse ja selle 
arengu dünaamika kordumatuses ning võrreldamatuses seni teadaolevaga. 
Samuti on enamik nüüdisaegse maailma kriise pigem valdkondadeülesed, 
mõjutades ühiskonnaelu erinevaid sfääre korraga. 

Pearson ja Clair toovad välja, et kriisi mõistmiseks ja defineerimiseks 
tuleb nähtust käsitada erinevatest vaatepunktidest: nii psühholoogilisest, 
sotsiaalpoliitilisest kui ka tehnoloogilisstruktuursest perspektiivist23.

Uuemates uuringutes ongi loobutud kitsast, valdkonnapõhistest ohtudest 
lähtuvast definitsioonist ning pigem üritatakse leida nähtusele universaalse
maid, abstraktsemaid selgitusi. Selline lähenemine on põhjustatud paljuski 
nüüdisaegse ühiskonna ristsõltuvuste suurenemisest, mis paratamatult võib 
tekitada olukorra, kus kriisiga kaasneval võib olla suurem mõju kui kriisi alg
põhjusel. Seda illustreerib hästi ka COVID19 pandeemia, mille majanduslik 
mõju võib kokkuvõttes osutuda tunduvalt suuremaks kui kriisi algpõhjuse 
ehk viiruse mõju inimeste tervisele.

2.2. Oht ja risk 

Kriisi mõiste piiritlemine on seotud mõistetega oht ja risk. Enamik kriisi defi
nitsioone peegeldavad reageerimist millelegi, mida me ei osanud oodata või 
mis meid ähvardab. Nii defineerib näiteks LaPorte kriisi kui tõeks muutu
nud kujuteldamatut või mõeldamatut (ettenägematut) ohtu, mis paneb meie 

20 Boin 2004, p. 166.
21 Ibid., p. 167.
22 Topper, Lagadec 2013, p. 8.
23 Pearson, C. M.; Clair, J. A. 2008. Reframing Crisis Management. – Boin, A. (ed.). Crisis 
Management, Vol. 2. London: SAGE Library in Business and Management, p. 4.
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kujutlusvõime proovile ning sunnib meid võtma kasutusele kõik olemas
olevad ressursid24. 

Oht on eesti keeles negatiivse tähendusega sõna, mis seostub millegi ähvar
dava ja võimaliku kahjuga. Samas on see pigem passiivse tähendusega, sest 
kui mingi oht on juba realiseerunud, räägime ka kõnekeeles eelkõige juhtu
nud õnnetusest, avariist või sõjast. Kuid mitte igasuguse ohu teoks saamine ei 
tekita kriisi. LaPorte toob välja ohu ettenägematuse või oota matuse ja ohule 
reageerimise ressursimahukuse. Buzan lisab sellele subjek tiivse mõõtme, 
kasutades fraasi ohtude julgeolekustamine25. Teisisõnu: võimaliku kahju 
allikas muutub ohuks, kui poliitilised või ametkondlikud otsustajad või siis 
avalik arvamus on nimetanud selle eksistentsiaalseks ohuks mingile süs
teemile või ühiskonnale. Eeltoodu ilmestamiseks võime mõelda, kuidas me 
käitume ühiskonnana igaaastase gripilaine ajal ning kuidas oleme toimi
nud COVID19 korral. Ehkki gripil on loendamatuid mutatsioone, on see 
 inimestele enamvähem tuntud haigus. Seda põhjustava  viiruse vastu on ole
mas vaktsiinid ning järjekordse haigestumislaine puhuks on välja kujunenud 
käitumisrutiin. Haigust COVID19 alles õpitakse tundma. Selle ilmumine 
oli ootamatu, teadmised järelmõjudest ja ravist on piiratud ning levik esi
algu prognoosimatu. Seetõttu saab ühte käsitleda tüütu, kuid rutiinse prob
leemina, kuid teise puhul oli tekkinud vajadus astuda erakordseid samme.

Tavaelus ja ajakirjanduses, kuid vahel ka erialakirjanduses kasutatakse 
sõnu oht ja risk sünonüümidena, kuid enamasti neid siiski eristatakse. 
Erista misel on mitu põhjust. Mõned autorid eristavad riski ja ohtu, tuues 
esile riski ennustatavuse ja ohu kontrollimatuse26. Teisalt tuuakse välja riski 
mitme tähenduslikkus, mis võib viidata ohu kõrval ka võimalusele27. Nii võib 
riski määratlus sisaldada ka positiivset kõrvalekallet oodatavast28. Valdavalt 
vaadel dakse riski siiski ohule või mingile valikule omistatava omadusena, 

24 LaPorte, T. R. 2007. Critical Infrastructure in the Face of a Predatory Future: Preparing 
for Untoward Surprise. – Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol. 15, Issue 1, 
pp. 60–64.
25 Buzan, B.; Wæver, O.; de Wilde, J. 1998. Security: A New Framework for Analysis. London: 
Lynne Rienner Publishers, Inc., p. 5.
26 Beck, U. 2008. From Industrial Society to the Risk Society: Questions of Survival, Social 
Structure and Ecological Enlightenment. – Crisis Management, Vol. 1. London: SAGE Library 
in Business and Management, p. 5.
27 Pursiainen, C. 2017. The Crisis Management Cycle. London: Routledge, Taylor & Francis 
Group, p. 11. [Pursiainen 2017]
28 ISO juhend 73:2009. 2010. Riskihaldus. Sõnavara. Eesti standard 2010. Tallinn: Eesti 
 Standardikeskus. [ISO juhend 73:2009. 2010]
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mis kombineerib ohtliku olukorra tõenäosuse ja võimaliku tekitatava kahju 
ning mida väljendatakse järgmise valemiga:

RISK = OHTLIK MÕJU × SELLE TEKKIMISE TÕENÄOSUS29.

Ka Eestis kasutatavad ametlikud riskihindamismetoodikad, mis tugi nevad 
rahvusvahelistele standarditele EVSISO 31000 ja EVSEN IEC 3101030, 
käsitlevad riski sündmuse tagajärgede ja sündmuse võimalikkuse kombinat
sioonina.

Riski mitmetähenduslikkusest lähtudes kasutatakse vahel ka kirjeldust, 
mis arvestab riski võimalusi pakkuva poolega: 

RISK = f (HAAVATAVUS × MÕJUTUS × TÕENÄOSUS).

Seeeest rõhutab Sandman31, et ka riskil on kaks külge: ühelt poolt tehni
line hinnang mingi olukorra tekkimise tõenäosusele ja selle tagajärgedele 
ning teisalt kultuuriline või sotsiaalne hinnang tekkivale olukorrale. Selline 
lähenemine toob välja ka riski mõneti subjektiivse olemuse, mis väljendub 
järgmises valemis:

RISK = f (OHT + SURVE).

Esitatud valemis tähendab oht (ingl hazard32) realiseerumistõenäosuse ning 
realiseerumise mõjul tekkida võiva kahju korrutist.

Probleem peitub aga selles, et ohtusid ja nendega seotud riske suudame 
enamvähem tõeselt analüüsida, tuginedes eelkõige ajaloolisele koge musele – 
juba toimunule. Seetõttu tuleb tõdeda, et paljud ohud võivad nähtavaks 

29 ISO juhend 73:2009. 2010, p. 12.
30 EVS-ISO 31000:2018. 2018. Riskijuhtimine. Juhised. Eesti standard 2018. Tallinn: Eesti 
Standardikeskus. [EVS-ISO 31000:2018. 2018.] Vt ka EVS-EN IEC 31010:2019. 2019. Riski
juhtimine. Riskihindamismeetodid. Eesti standard 2019. Tallinn: Eesti Standardikeskus.
31 Sandman, P. M. 1993. Responding to Community Outrage: Strategies for Effective Risk 
Communication. Fairfax, VA: American Industrial Hygiene Association, p. 6.
32 Sõnu threat ja hazard tõlgitakse tavapäraselt eesti keelde kui oht. Seejuures on mõlemad 
sõnad erineva tähendusega. Hazard on riskijuhtimises sagedasti kasutusel üldmõistena nii 
loodus jõuliste, inimtekkeliste, tehnoloogiliste kui ka iseeneslike ohtude kohta. ISO juhend 
73:2009 käsitleb riski ohu sünonüümina, selgitades seda kui võimaliku kahjustuse allikat. Sama 
juhise lisaselgituses on aga välja toodud, et eksisteerivad kolm omavahel seotud mõistet: threat 
(oht), hazard (stiihiline oht) ja attack (rünne). Threat on üldjuhul seotud inimtekkeliste ründe
ohtudega, olgu selleks siis sõjaline kallaletung, terroriakt või mingit laadi kuritegu.
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muutuda väga lühikese eelhoiatusega või ilma märku andmata. Nii nagu 
sõjalise planeerimise valdkonnas arvestatakse teadmatuseuduga33, tuleb 
 sellise teadmatuse ja tundmatusega arvestada ka kriisiplaneerimises. 

2.3. Kriiside liigid

Vaadeldes hübriidsõja ja hübriidohtude kontseptsioone, tuleb varem või 
 hiljem tõdeda, et meile harjumus ja tavapärane kriiside jaotamine tsiviil 
ning sõjalisteks kriisideks34 ei ole laiapindse riigikaitse kontekstis enam 
 võimalik ega ka otstarbekas. See toob aga esile vajaduse kriise liigitada. Süs
teemi loomine selles loob eeldused kriisi lahendamisega seotud tegevusvälja 
paremaks määratlemiseks, kuigi ei lahenda kõiki kriisi kui nähtuse ja selle 
ettearvamatusega seotud probleeme.35

Erialakirjanduses levinumad liigitused lähtuvad kas kriisi tekke
põhjustest, ulatusest või tagajärgedest. Nii on ohte ja kriise liigitatud nende 
tekkepõhjuse alusel näiteks tehnoloogilisteks, looduslikeks, inimtekkelisteks 
(mõnes käsitluses omakorda kuritegelikeks ja mittekuritegelikeks), sotsiaal
seteks, majanduslikeks, kombineeritud või kompleksseteks36. Tagajärgede 
alusel on neid jagatud sotsiaalse, majandusliku, humanitaarse või maine
kaotusega seotud kriisideks. Selliste käsitlustega on tavapäraselt kaasnenud 
ka valdkonnapõhine vaade kriiside lahendamisele.37 

Liigitusi on ka prognoositavuse (mil määral on kriis ennustatav) ja 
mõjutatavuse (mil määral on võimalik kriisi ära hoida või selle mõjusid 
vähendada) alusel. Sellest tulenevalt jagab Gundel kriisid neljaks tüübiks: 
konventsionaalsed (lihtsalt prognoositavad ja mõjutatavad), ootamatud 
(raskesti ennustatavad, kuid mõjutatavad), kontrollimatud (ennustatavad, 
kuid raskesti mõjutatavad) ning fundamentaalsed (ennustamatud ja raskesti 
mõjutatavad) kriisid38. Boin jt eristavad aga nelja kriisitüüpi pigem tehniliste 
tunnuste alusel: kiiresti põlevad kriisid (kiirelt tekkivad ja järsku lõppevad); 

33 Clausewitz, C. von 2004. Sõjast. Räni, K. (tlk). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 74.
34 Rugam-Rebane, E. 2006. Infojuhtimine on kriisireguleerimise lahutamatu osa. – Riigikogu 
Toimetised, nr 13, lk 119–125.
35 Topper, Lagadec 2013, p. 8.
36 Boin 2004, p. 169.
37 Christensen, T.; Johannessen, M.; Lægreid, P. 2013. A System under Stress: The Icelan
dic Volcano Ash Crisis. – Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol. 21, Issue 2, 
pp. 72–75.
38 Gundel, S. 2005. Towards a New Typology of Crises. – Journal of Contingencies and Crisis 
Management, Vol. 13, No. 3, p. 110. 
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katartilised kriisid (aeglaselt arenevad ja järsku lõppevad; ingl cathartic 
 crises); pika varjuga kriisid (kiire arengu ja aeglase taandumisega) ning aeg
laselt põlevad kriisid (hiiliva arengu ja aeglase taandumisega)39. 

Nende käsitluste puudus on see, et vaatluse all on vaid mingid kindlad, 
selgepiirilised tunnused. Modernsemates käsitlustes on teise äärmusena 
levimas trend mõista kriise pelgalt komplekssete, kõikehõlmavate ja hooma
matute protsessidena, nimetades neid hübriidseteks või kombineeritud 
 kriisideks. Nii tuuakse esile ka selgepiirilisuse kadumine koos kriisi keeru
kate järelmõjudega, mis mõjutab meie suutlikkust mõista konkreetse kriisi 
olemust. Kriisil võib olla mitu allikat ning erinevad mõjurid võivad ulatuda 
kiirelt eri valdkondadesse, pannes kriisiohje reageerimisetapis otsustajad 
põhjalikult proovile. Ometi vajab iga kriisi lahendamine süsteemsust ning 
algpõhjuste mõistmist. See arusaam ei aita suure tõenäosusega parasjagu 
vältava kriisi lahendamisel, kuid on hindamatu õppimisel ja järgnevateks 
võimalikeks kriisideks valmistumisel. 

Keerukad ja nn nurjatud40 probleemid vajavad lahtimõtestamisel süs
teemset käsitlust. Siinses artiklis vaadeldakse mitmesuguseid võimalusi 
 kriiside liigitamisel ühtse süsteemse ja hierarhilise tervikuna. Ühtne süsteem 
võiks aidata kriisiennetust planeerida või juba möödunud kriise analüüsida. 
Integreeritud süsteem on loodud üldiseltüksikulepõhimõttel ning rajaneb 
erinevate kriisi definitsioonide analüüsist tulenevatel kategooriatel. Need 
kategooriad on kriisi olemuslik alge, kriisi iseloom, ohuallikas, ohu sihtmärk 
ning kriisi mõju. Joonisel 1 on eelnimetatud viis kategooriat esitatud eraldi 
plokkidena. 

39 Rosenthal, Boin, Comfort 2001.
40 Nurjatuks probleemiks (ingl wicked problem) nimetatakse sotsiaalteadustes, aga ka planeeri
mises ja poliitikakujundamises raskesti defineeritavat ja lahendatavat probleemi, mida on 
 keeruline sõnastada puudulikkuse, vastuolulisuse või muutlikkuse tõttu. Tavaliselt ei ole 
 sellisel probleemil ühte selget lahendust. Lahendused on pigem paremad või halvemad kui 
õiged või valed. Probleemi ühe aspekti lahendamine toob esile või loob uued probleemid. Vt nt 
Head, B. W. 2019. Forty Years of Wicked Problems Literature: Forging Closer Links to Policy 
 Studies. – Policy and Society, Vol. 38, Issue 2, pp. 180–197. 
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Kõige laiem ja üldisem jaotus on kriisi olemuslik alge. Üldjuhul võib kõik 
kriisid liigitada lähtuvalt nende tekitajast (käivitusmehhanismist) kolmeks: 
inimtekkelised, tehnoloogilised ja looduslikud. Inimtekkelised on kõik 
 kriisid, mille tekkepõhjuse taga on inimene oma soovide, puuduste ja tege
vusega. Neid kriise tuleb aga vaadelda kahest aspektist. Need võivad olla 
tekitatud tahtlikult, nagu teadliku börsimanipulatsiooniga finantskriisi esile
kutsumine või sõja kuulutamine naaberriigile. Teisalt võib olla tegu ka veaga. 
Siinses mudelis kuuluvad vea alla kriisid, mille tekkepõhjus on inimlik eksi
tus, hooletus või tundmatus olukorras vale otsuse langetamine. Tehnoloogi
liste kriiside alla kuuluvad juhtumid, kus olukorra põhjustaja on tehnilise või 
infotehnoloogilise süsteemi tõrge või rike. Tehisintellekti arengut arvestades 
ei saa tulevikus tehnoloogiliste kriiside korral välistada ka tahtlust nn käest 
ära läinud algoritmi kujul. Loodusest tingitud kriiside all mõeldakse eelkõige 
kliimast ja looduslikest protsessidest põhjustatud suurõnnetusi, olgu need 
siis tsunami tekitatud purustused, mis tõid kaasa sotsiaalse katastroofi, või 
rändrohutirtsude arvukuse suurenemisest tingitud majanduskriis. 

Mudeli teine plokk kirjeldab kriisi üldisi iseloomulikke tunnuseid, nagu 
prognoositavus ja perioodilisus, aga ka arenemise kiirus ja kestus. Prog
noositavad on kriisid, millega oleme juba kokku puutunud ning mille puhul 
oskame ajaloolise kogemuse järgi määratleda põhjuse ja tagajärje seost 
ning arenguloogikat. Seevastu ei allu prognoosile kriisid, mille tekkimist 
me ei oska karta uudsuse või ettenägematuse tõttu. Just loodusliku algega 
kriisid kipuvad korduma teatud aja möödudes, mistõttu saab neid pidada 
perioodi listeks. Korduvaid probleeme on lihtsam lahendada, sest kujuneb 
reageerimisviis ja harjumus. Samas on ohtlikumad kas harva esinevad või 
harukordsed kriisid, sest nende toimumisriski peetakse väikeseks ning nen
deks ei valmistuta seetõttu ka tavapärase hoolega või siis puudub kogemus ja 
teadmine, kuidas nendeks valmistuda.

Olulisteks kriisi iseloomustavateks teguriteks on veel arengu kiirus ja 
 kestus. Kuigi Boin on pakkunud nende kahe tunnuse alusel neli kriisi tüüpi, 
on siinses mudelis käsitletud neid kahte parameetrit siiski eraldi, et üldistus
tase oleks kogu iseloomujoonte plokis ühtlane.

Kolmas mudeli plokk puudutab kriisi tekitanud või tekitava ohu alli
kaid. Selles plokis on nähtused või olukorrad, mis põhjustavad kriisi käigus 
kõige suurema kahju. Eesti julgeolekupoliitilistes strateegiadokumentides 
nimetatud peamised ohud kujutavad sümbioosi riigi ajaloolisest koge
musest ning Euroopa Liidu, NATO ja ÜRO dokumentides kirjeldatud uutest 
ohtudest ning on sellest lähtuvalt ka julgeolekustatud. Mudeli kirjeldamise 
alusena ei saa neid kasutada, sest need on liiga spetsiifilised ja väga erineva 
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üldistusastmega. Ükski detailne loetelu ei saaks olla ammendav, kuna see 
peegeldab meie praegust teadmist ümbritsevast. Siinne mudel lähtub Buzani 
ohtude sektoripõhisest jaotusest, mis jagab need tekkimise  sektori  alusel 
poliitilisteks, sõjalisteks, majanduslikeks, sotsiaalseteks ja keskkonnast 
tulene vateks ohtudeks41. Esmapilgul võib tekkida küsimus, kuhu niisuguse 
jaotuse puhul sobituvad sellised moesõnad nagu terrorism või rahvus vaheline 
kuritegevus. Seejuures tulebki vaadata nende sõnade taha ning aru saada, 
kas tegu on sotsiaalse, majandusliku või näiteks poliitilise prob leemiga. Ilma 
tegelike allikateni jõudmata ei ole võimalik probleemi lahendada.

Neljas, ohu sihtmärkide plokk sarnaneb ülesehituselt mõnevõrra ohu
allikate plokiga, sest Buzani mudeli viis sektorit peegeldavad ühiskonna kui 
sotsiaalse süsteemi põhimõttelist jaotust. Sihtmärgiks võib olla üks loetletud 
sektoritest või siis hübriidohu korral mitu erinevat sektorit. Ründe mõju aga 
võib esmase sihtmärgi kaudu kanduda ka teistesse sektoritesse. Kõiki neid 
sektoreid mõjutatakse inimesi, varasid, elukeskkonda või mainet kahjus
tades, inimesi psühholoogiliselt survestades, ühiskonna toimimist häirides 
või kahjustades ning väärtussüsteeme kahtluse alla seades.

Kriisi mõjul võib olla ajaline, geograafiline ning kahju ulatuse mõõde. 
Ajalise mõõtme alusel eristatakse lühiajalise, pikaajalise ja jääva mõjuga 
kriise. Geograafiline mõõde võimaldab eristada lokaalse, regionaalse (või 
üleriigilise) ja globaalse mõjuga kriise. Kriise saab eristada ka selle kaudu, 
millist kahju need võivad tekitada. Siinses mudelis esitatud neljane jaotus 
sisaldab fataalset kahju, olulist kahju, kahju ning muutust. Jaotus on subjek
tiivne, kui välja arvata fataalne kahju. Muutus väljendab seda, et kriis võib 
esile tuua ka muutuse, mille tähendus ei ole tingimata negatiivne. 

3. Kriis, oht ja risk Eesti laiapindses riigikaitses

3.1. Kriisi käsitlus Eesti õigusruumis

Eesti kehtivates seadustes ei ole sätestatud kriisi legaaldefinitsiooni42. 
Varem on kriisi mõistet õiguslikult käsitletud Vabariigi Valitsuse 28. juuni 
1996. aasta määruses nr 18143. Hiljem, pärast sajandivahetust on  kriisiohjet 

41 Buzan, B. 1991. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the 
PostCold War Era. 2nd ed. Harlow [etc.]: Longman, p. 75.
42 Eesti ei ole erand. Euroopa riikidest on kriisi legaaldefinitsioon sätestatud vaid Hollandi 
Kuningriigi õigusaktides.
43 Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimääruse ja hädaolukordadest informeerimise 
korra kinnitamine. – Riigi Teataja I, 1996, 49, 956. 
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puudutavas seadusloomes loobutud teiste riikide eeskujul katsetest leida ja 
kehtestada kriisi definitsiooni. Ebasoovitavate sündmuste või sündmuste 
ahela tähistamiseks on kasutusel termin hädaolukord. Hädaolukorraks 
valmis oleku seaduse esmasel vastuvõtmisel oli hädaolukord piiritletud avara 
mõistemahuga terminina, mis käsitles laia ohuspektrit, sh riigi julgeolekut 
puudutavaid ohte44. Hiljem on hädaolukorra seaduste uuemad versioonid 
mõistet kitsendanud, välistades nii sõjalisest ründest kui ka põhiseaduslikku 
korda ähvardavast ohust tulenevad olukorrad. 

Praegune hädaolukorra seadus selgitab kriisi hädaolukorra mõiste 
kaudu. Ent seaduses endas on nähtavad vastuolud juba selle reguleerimisala 
määratle mise ja terminite vahel. Ühelt poolt sätestab seaduse § 1 (1) kriisi
ohje, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise 
ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise õiguslikud alused45.  Sellest 
võiks järeldada, et seaduseandja mõistab kriisi laiemalt kui hädaolukorrana. 
Kuid seaduse § 2 (3) piiritleb kriisiohje hädaolukordade ennetamise,  nendeks 
valmistumise ning lahendamisega, jättes arvestamata olukorra lahenda
misele järgneva taastamisvajaduse. Kriisiohje ja hädaolukorra definitsiooni 
koosmõjus on võimalik tuletada kriisi mõiste hädaolukorra seaduse tähen
duses46. Seega võiks kriisiks nimetada mingite sündmuste või elutähtsa 
 teenuse katkemise tõttu inimestele, nende tervisele, varadele või kesk konnale 
tekkinud ohtu. Lisakriteeriumidena on käsitlustes välja toodud vajadus 
kaasata suuremaid ressursse ning ametkondi ühendava koostöö ja tava
pärase juhtimiskorralduse muutmise vajadus. See on selgelt suur õnnetuste 
ja looduskatastroofide lahendamise toetamisele keskenduv küllaltki kitsas 
definitsioon, mille kasutamine laiapindse riigikaitse kontekstis võib olla 
probleemne. Mõistmistõrkeid tekitab ka hädaolukorra ja hädaolukorra 
lahendamise kõrval termin kriisiohje, sest kriisil puudub seadustes sätes tatud 
definitsioon. 

Riigikaitseõiguse kontseptsiooni väljatöötamise töögrupp defineeris kriisi 
järgmiselt: „Kriisiolukord on käesolevas kontseptsiooni üldmõiste, mis tähis
tab ulatuslikke, raskete tagajärgedega, pikaajalisi või muu olulise mõjuga olu
kordi, mille lahendamiseks on kehtestatud eriregulatsioon või kuulutatud 
välja erikord.“47 Selle definitsiooni üks puudusi on seotus poliitilise otsusega: 
olukord muutub kriisiks vaid siis, kui kehtestatakse või kuulutatakse välja 

44 Hädaolukorraks valmisoleku seadus. – Riigi Teataja I, 2000, 95, 613. 22.11.2000, § 2 (1).
45 Hädaolukorra seadus. – Riigi Teataja I, 17.05.2020, 3, § 1 (1). 
46 Ibid., § 2 (3).
47 Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioon 2018, lk 7, vt joonealust definitsiooni.
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teatav erikord. Iseenesest võib sellise lähenemisega nõustuda, kuna kriis on 
sotsiaalne konstruktsioon ja sõltub tunnetusest. Ent leppida tuleb sellega, 
et kriisi sotsiaalne konstrueerimine sünnib otsustajate tahtest sõltumata. 
Seetõttu oleks asjakohasem lugeda kriisiolukorraks ulatuslikke, raskete 
taga järgedega, pikaajalisi või muu olulise mõjuga olukordi, mille lahenda
mine ei ole seniste õigusaktide abil võimalik või mille lahendamiseks tuleb 
 kehtestada või kuulutada välja teatav erikord. Teisisõnu, oluline ei ole eri
korra väljakuulutamise fakt, vaid tekkinud vajadus kuulutada välja erikord, 
kaasata lisaressursse või leida teistsugune doktriiniline lähenemine.

Artikli autorid ei paku selget vastust, kas seadusandluses tuleks mõistet 
kriis defineerida. Samas on oluline, et laiapindse riigikaitse süsteemis kriisi
ohjega tegelevate ametkondade vahel valitseks ühtne arusaam põhimõistetes. 
Pigem on oluline vaadata esmalt üle, kuidas on praegustes seadustes piirit
letud erikordi ja kaitseseisundeid ning millised juhtimislahendid nendest 
lähtuvad. Seejärel tuleks siduda need laiapindse riigikaitse mõistes ühtseks 
süsteemiks. 

3.2. Ohu ja riski käsitlus Eesti kriisiohjes

Kriiside ja kriisiohje käsitlustes puutume kokku kahe olulise mõistega: ohu 
ja riskiga. Tavakasutuses ei tehta neil mõistetel paraku sageli vahet. Nii on ka 
kriisiohjet käsitlevates õigusaktides märgata, et ei eristata riski ja ohtu, mis 
tekitab mitmetimõistetavusi või arusaamatusi. Siinkirjutajatel on tekkinud 
projekti käigus arusaam, et nende mõistete selgemast eristamisest võib olla 
palju abi laiapindse riigikaitse üldise korralduse ning kriisideks valmistumise 
planeerimisel. Ametkondlikus sõnavaras on termin oht kasutusel peamiselt 
sõja lise riigikaitse ja julgeoleku tagamisega seotud asutustes. Risk on leidnud 
terminina pigem kasutust sisejulgeoleku, majandus ja finantsvaldkonnas.

Kummalgi sõnal on ka valdkonniti erinev tähendus. Sõjalise riigikaitse 
valdkonnas tähistab oht üldjuhul võimalust või midagi, mis võib tekitada 
vallandumisel või vallandamisel kahju ning mille avaldumine on enamasti 
seotud tahtlusega. Sisejulgeoleku valdkond käsitleb ohtu lähtudes rahvus
vahelistest ISOstandarditest48, kus oht on defineeritud kui võimaliku kahjus
tuse allikas (see võib olla ka riskiallikas). Mingis mõttes on see lähene
mine laiem, universaalsem ja selgem, kuid vaid kindla piirini. Nimelt on 

48 ISO juhend 73:2009. 2010. Vt ka EVS-ISO 31000:2018. 2018.
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ISOstandardis algtermin hazard, mis tähistab eesti keeles ohtu kas üld
tähenduses või siis kitsama, stiihilise või kontrollimatu kahjustuse allika 
tähenduses. 

Seejuures võib oht tähendada sisejulgeolekus ka sündmust ennast. Sise
ministri 2017. aastal kinnitatud määruse „Elutähtsa teenuse toimepidevuse 
riskianalüüsi ja plaani, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise 
nõuded ja kord“ § 2 (9) defineerib ohtu kui inimtegevusest, loodusnähtusest, 
tehnoloogiast, tehnikast või muust asjaolust tingitud sündmust, sealhulgas 
hädaolukorra või kriitilise tegevuse toimimiseks vajaliku ressursi puudumist, 
mis võib põhjustada elutähtsa teenuse toimimiseks vajaliku kriitilise tege
vuse katkestuse või häire49. Sama määruse § 9 (1) kohustab teenuseosutajat 
selgitama välja ohud, mis võivad põhjustada kriitilise tegevuse katkestuse. 
Kui § 2 (9) lugedes tekib arusaam, et oht on sündmus ise, viib § 9 (1) mõttele, 
et oht ei ole mitte sündmus, vaid sündmuse tekkimise eelduste kogum, kaasa 
arvatud süsteemi nõrkused, nagu ressursside planeerimata jätmine. 

See, milliseid probleeme võib tekkida juhul, kui riigikaitses ei ole mõiste
test ühtset arusaama või kui termineid tõlgendatakse liialt loominguliselt, 
saab ilmsiks, kui tekib vajadus kirjeldada ohtudele reageerimise süsteemi. 
Klassikaline, külma sõja aegne käsitus kujutaks riigi üleminekut rahuaegsest 
seisundist sõjaaegsesse, kõige äärmuslikumasse seisundisse vastusena sõja
lise ohu suurenemisele. Kuid laiapindses riigikaitses on sõjaline oht vaid üks 
mõõde. See tähendab, et tuleb leida väga selge mõõdik või mõõdikud, mille 
alusel otsustada nende erikordade kehtestamise üle.

3.3. Kriisi, ohu ja riski definitsioon laiapindses riigikaitses 

Võttes aluseks laiapindse riigikaitse kontseptsioonist tuleneva vajaduse ning 
käsitledes kriisi kui kompleksset nähtust või nn nurjatut probleemi50, soovi
tavad autorid läheneda kriisi defineerimisele konstruktivistlikult.  Sellest 
vaatepunktist saab kriisi defineerida kui soovimatut olukorda, mis jääb 
väljapoole tavaolukorda. Niisuguse arusaamani kriisi defineerimisel jõud
sime mitmel põhjusel. Esiteks: kriisi defineerimisel on hakatud eelistama 
üldisemaid definitsioone. Üldisema definitsiooni kasuks räägib ka vajadus 
leppida kokku mõistes nii, et see ei lähtuks senistest ametkonnasisestest 
lähenemistest ning arvestaks ametkondade koostegutsemisvajadust. Teiseks: 

49 Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, nende koostamise ning plaani 
kasutuselevõtmise nõuded ja kord. – Riigi Teataja I, 28.06.2017, 6, § 2 (9).
50 Vt joonealust märkust 40 (lk 96).
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soovimatu olukord hõlmab nii teadvustatud ohtude realiseerumist kui ka 
ettenäge matuid olukordi. Definitsioon väljendab ühtlasi kriisi subjektiivset 
olemust, sest ka tavaolukord on sotsiaalne konstruktsioon, peegeldades seda, 
mida riik ja selle kodanikud peavad normaalsuseks. Tänapäeva dünaami
lises maailmas ei ole tavaolukord muutumatu seisund. Eriti ilmekalt näitab 
seda jätkuv koroonakriis, mille esimesest etapist väljatulek ei tähendanud 
kriisile eelnenud olukorra taastamist, vaid uue normaalsuse tunnistamist. 
Kolmandaks väljendab mõiste sedagi, et tavaolukorra defineerimine on 
poliitiline otsus. Kriisi lai definitsioon võimaldab termini võtta kasutusele 
katus terminina, mis hõlmab nii tsiviil kui ka sõjalisi kriise, suurõnnetusi 
ja katastroofe. 

Sarnaselt kriisi definitsiooniga pakume välja ka ohu ja riski definitsiooni. 
Neid mõisteid on otstarbekas selgelt eristada. Sellest tulenevalt käsitleme 
ohtu kui isikut, süsteemi või riiki kahjustada võiva sündmuse võimalikku 
põhjust ning riski kui ohu realiseerumistõenäosuse ja võimaliku tagajärje 
kombinatsiooni51.

4. Kriisiohje kui protsess

Kriisiohje kui protsessi kirjeldamisel on olulised kaks peamist aspekti: kriis 
kui protsess ning kriisiohje kui juhtimistegevuse lahtimõtestamine.

Kriisi kui protsessi kirjeldamisel on enim kasutust leidnud kolm mudelit: 
Coombsi jt52 kolmeetapiline mudel, Finki neljaetapiline mudel53 ning Turneri 
kuueetapiline mudel54. Finki mudelil on huvitav lähtealus. Mudel käsitleb 
kriisi kui haigust, millel on neli etappi: prodromaalne (eelnähud), akuutne 
(kriisi puhkemine), krooniline (kohanemine ja paranemine) ja  lahendus 
(lõplik tervenemine). Turner käsitleb oma mudelis kriisi kui protsessi sotsio
loogilisest vaatepunktist, keskendudes kriisiga seotud sotsiaalsetele prot
sessidele organisatsioonis. Ta jagab kriisi progresseerumise järjekorras 
järgmisteks etappideks: normaalolukord, kriisi peiteaeg, kriisi esile kutsuv 

51 Vt ka Manticus Apollo 2020. Manticus Apollo terminiloend. Ülesanne 1.1. Terminoloogia 
(terminiloend). Versioon 1.0. Projekti teostajad Cybernetica AS, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu 
Ülikool, Kaitseväe Akadeemia. Esitatud 7. septembril. 
52 Coombs, W. T. 2012. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and 
 Responding. Thousand Oaks, CA: Sage.
53 Fink 1986.
54 Turner, B. A. 1976. The Organizational and Interorganizational Development of Disasters. – 
Administrative Science Quarterly, Vol. 21, No. 3, p. 381.
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sündmus, kriisi algus, olukorra päästmine ja kohandumine. Turneri mudelit 
on peetud mõnevõrra keeruliselt rakendatavaks ning sotsiaalsele dünaami
kale keskendumise tõttu ka liiga kitsaks55. Samas on mõlema mudeli tugev 
külg kriisile eelnevate märkide ja sündmuste olulisuse väljatoomine.

Manticus Apollo projektis kasutasime kriisiohje kirjeldamiseks Coombsi 
kronoloogilist järjestust, jagades kogu protsessi valmistumiseks, reageeri
miseks ja taastumiseks56. Selle mudeli võlu peitub lihtsuses. Samuti seostub 
see projekti raames kasutatud kriisi definitsiooniga. Seeeest läheb mudel 
vastuollu Siseministeeriumi haldusala traditsioonilise käsitlusega, mille 
järgi on kriisiohje neljaetapiline protsess: ennetamine, ettevalmistamine, 
rea geerimine ja taastumine. Vähendamata ennetustegevuste tähtsust, lähtu
sime tõdemusest, et ennetada saab vaid prognoositavaid protsesse. Nüüdis
aegses kriisikäsituses on võtmesõnadeks prognoosimatus, komplekssus ja 
määra matus. Seega vaatleme siinses ennetustegevust kui riigi kriisiks ette
valmistamise erijuhtu nendes olukordades, kus võimalik kriisiolukord on 
prognoositav.

Valmistumisetapp hõlmaks tavaolukorda (sh ennetavaid tegevusi ja 
 võimalikuks kriisiks valmistumist) ning muutuste aega kuni päästik
sündmuseni, mis vallandab tajutava kriisi. Reageerimisetapp hõlmab tava
olukorrast erineva olukorraga tegelemist ning taastumisetapp ressursside 
taastamist, tavaolukorra taastamist või uues tavaolukorras kokkuleppimist 
ja kogemustest õppimist. Nagu eespool mainitud kahe mudeli puhul, tuleb 
siingi arvestada, et kriisi korral ei ole võimalik tõmmata nende etappide 
vahele selget piiri ja tihti saab seda teha vaid tagantjärele. Samuti võib selle 
kirjelduse alusel tõdeda, et kuigi kriis on alguse ja lõpuga tsükliline  protsess, 
on kriisiohje justkui järjepidev tegevus ning riik ja ühiskond liiguvad järje
panu ühest etapist teise. Seega on kriisiohje riigi üks ülesandeid, millega 
tuleb pidevalt ja järjekindlalt tegeleda.

Kriisiohje kui juhtimisülesande määratlemiseks sidus töögrupp Coombsi 
mudeli Boini välja pakutud kriisiohje juhtimistegevuste jaotusega (vt joonis 2, 
lk 106). Boini mudel kirjeldab kriisiohjet juhi viie omavahel seotud ülesande 
kaudu: mõtestamine, otsustamine, tähenduse andmine, olu kordade lahenda
mine ja õppimine.57 Mõtestamine tähendab siin mitte ainult  toimuvast 

55 Sellnow, T. L.; Seeger, M. W. 2013. Theorizing Crisis Communication. WileyBlackwell, 
p. 40.
56 Pursiainen 2017, p. 5.
57 Stern, E. K. (ed.) 2014. Designing Crisis Management Training and Exercises for  Strategic 
Leaders: A Swedish and United States Collaborative Project. Stockholm: Swedish National 
Defense College, p. 4.
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 olukorrapildi loomist (sh informatsiooni kogumist), vaid ka toimuva võima
like mõjude lahtimõtestamist ja lahendusvariantide kujunda mist. See ei ole 
pelgalt informatsiooni jagamine ja tegevus mustrite ära tundmine, vaid läheb 
kaugemale prognoosimisest, mis juhtub või võib veel juhtuda, ning hõlmab 
ka võimalike vastutegevuste kavandamist.58 Otsustamine järgneb mõtesta
misele (ka teadlik mitteotsustamine on otsus). Kriisiohje nagu ka sõjaline 
otsustamine on võrrandi lahendamine paljude tundmatute ja muutu
jatega. Nagu sõjalises otsustamises, nii on ka kriisi ohjes ettevalmistus ja 
rea geerimisetapi otsustus tingimused suuresti eri nevad. Reageerimisetapis 
peab otsustaja arvestama muutuva keskkonna, suure ajasurve ja informat
siooni hulgaga. See seab otsustajale väga kõrged nõuded, kuid tekitab ka 
vajaduse professio naalse otsustustoe järele. Tähenduse  loomine omakorda 
on juhi tegevus, mis aitab luua üldsusele arusaama olukorrast ja kriisiohje 
prot sessist. COVID19 tõi selgelt esile nimetatud valdkonna tähtsuse. Määra
matus ja  sellest tulenevad teadmislüngad kriisiolukordades tekitavad sega
dust ja hirmu, olles soodne pinnas vandenõuteooriate arendamiseks ja levita
miseks. Kriisi lahendamisel on keskmes normaalolukorra taastamine (see 
võib tähendada ka uut normaalsust59) või kahjude minimeerimine. See on 
kriisiohje nähtav ja tajutav osa – nagu tähenduse andminegi. Samas ilmneb 
paljude varasemate kriiside kogemustest, et nähtavad ja tajutavad on pigem 
taktikalised kui strateegilised tegevused. Nõnda süveneb otsustajate kimba
tus ning tekib vajadus olla kuidagigi nähtav. Iga niisuguse kriisiolukorra 
lahendamisele ja normaalolude taastamisele järgneb õppimisetapp: kogetu 
ja tehtu analüüs ning alusteadmiste loomine, et liikuda uuesti ettevalmistus
etappi ja olla paremal lähtepositsioonil kui eelmise kriisi ajal. 

Mõnes mõttes sarnaneb Boini mudel sõjaväelises keskkonnas tuttava 
VOOTtsükliga, mis on tuntud ka kui OODAring60. See jagab juhi tegevuse 
vaatlemiseks, orienteerumiseks, otsustamiseks, tegutsemiseks ja tagasi
sideks.61 Erinevusena saabki nimetada vaid Boini mudelis olevat tähenduse 
andmise või teavitusfunktsiooni, millele VOOTmudel otseselt ei viita, 

58 Alberts, D. S.; Hayes, R. E. 2003. Power to the Edge. Washington, D.C.: Command and 
Control Research Program, p. 102.
59 Kriis on siin defineeritud olukorrana, kus lõimitud ja normressursist ei piisa. Normaal
olukord on olukord, kus lõimitud ja normressurssi on taas piisavalt, olenemata sellest, kas 
keskkonna parameetrid on samad mis enne kriisi või pöördumatult muutunud.
60 Osinga, F. P. B. 2007. Teadus, strateegia ja sõda. John Boydi strateegiateooria. Riigikaitse 
Raamatukogu V. Tallinn: AS Eesti Ajalehed, lk 340.
61 Tagasisidet ei tooda tavaliselt eraldi elemendina välja, kuid vaadeldes Boini laiendatud 
VOOTtsükli diagrammi, on näha, et tagasiside andmisel on selles mudelis äärmiselt tähtis roll.
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kuid mis on kriisiohjes palju olulisem kui lahingujuhtimises. Samuti  vastab 
VOOTtsükli vaatlemis ja orienteerumisetapile Boini mudelis vaid üks 
mõiste – mõtestamine. Joonisel on need juhtimisaspektid paigutatud küll 
järjest üksteise alla, kuid see on ringprotsess nagu VOOTtsükkelgi.

VALMISTUMISETAPP REAGEERIMISETAPP TAASTUMISETAPP

MÕTESTAMINE

OTSUSTAMINE

TÄHENDUSE ANDMINE JA EDASTAMINE

OLUKORDADE LAHENDAMINE

ÕPPIMINE

Joonis 2. Kriisiohje etappide ja peamiste juhtimisülesannete seosed

Kriisiohje etappide omavahelised seosed ja kattuvused

Valmistumisetapp on tõenäolise kriisiga toimetuleku võti. Kontseptuaalsel 
tasandil tuleb vahet teha, kas me räägime ühiskonna või organisatsiooni 
kriisidega toimetulekuks valmistumisest üldiselt või on see teadaoleva, kohe 
saabuva kriisi võimalikke tagajärgi leevendava tegevuse planeerimine. Kuigi 
toimingud on samad, erinevad siiski mastaap ja ajaline mõõde. Ühiskonna 
või organisatsiooni kriisiks ettevalmistamisel tuleb arvestada riskide võima
likult laia ulatuse ja teadmatusega. Valmistudes suure tõenäosusega kriisiks, 
tuleb omakorda pühenduda praktilisematele ja pakilisematele ülesannetele.

Valmistumisetapi põhitegevus on ennetav planeerimine, organisatsiooni 
ja/või ühiskonna ettevalmistamine, kriisiohjeks vajaliku võime loomine ning 
riskide maandamise planeerimine ja nende maandamine. Ennetav planeeri
mine hõlmab nii ohtude ja oma haavatavuste väljaselgitamist, sellest lähtuvat 
riski ja võimeanalüüsi kui ka esmaste reageerimisplaanide koostamist ning 
kriisilahendamise võimearenduse plaanimist. 

Ohtude määratlemist ja nende esmast riskianalüüsi on võimalik teha 
valdkonnapõhiselt, kuid lõplik ettevalmistus ja reageerimisplaan vajab 
valdkondadeülest ühisarusaama, sest igasugusel ohul on selle avaldumisel 
kaasmõjusid.
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Täieliku ohtude ja riskide loetelu ning toimivate reageerimisplaanide 
 loomine kõikide võimalike olukordade jaoks on saavutamatu nii töömahu 
kui ka meie teadmiste piiratuse tõttu. Samas aitab ka ainult teadaolevate 
ohtude ja nendega seotud riskide mõtestamine luua tegevusplaane, mida on 
võimalik kasutada ootamatustele reageerimisel.

Reageerimisvalmiduseks on vaja luua olukorrateadlikkus. See  eeldab 
pidevalt toimivat seire ja analüüsisüsteemi, mis toimiks kõigis kriisi 
etappi des ühte moodi. Pidev seire ja analüüs on osa juhtimise mõtestamis
ülesandest ning loob eelduse kriisiohje õigel ajal alustamiseks. Määramatuse 
paratamatus kriisiohje valdkonnas tõstab esile aga kogu kriisiohjesüsteemi 
valmiduse tegeleda ootamatustega.

Reageerimisetapp seostub kujunenud kriisi vahetu lahendamisega. Kuna 
kriisil ei pruugi olla väga selgelt väljenduvat päästiksündmust, ei ole üle
minekut valmidusetapist reageerimisetappi alati kerge määratleda. Märki
deks võivad olla eespool nimetatud erilise tähenduse ja mõjuga sündmus, 
sellise sündmuse tekkimise vahetu oht või tunnetus, et väljakujunenud olu
korras tavapärane kokkulepitud juhtimislahend (sh juhtimisvolitused) enam 
ei toimi või ei võimalda kokkulepitud ressursieraldised enam olukorda lahen
dada. Seega võib reageerimisetapi alguseks olla ka juhi subjek tiivne otsus 
erikorra kehtestamise vajaduse kohta. Tegelikkuses astume aga reageerimis
etappi tunduvalt varem, asudes lahendama sündmusi, mis võivad, kuid ei 
pruugi üle kasvada kriisiks. Reageerimisetappi iseloomustatakse tavapäraselt 
dünaamilise ja muutliku keskkonnana, mis vajab sama dünaamilist ja  kiiret 
reageerimist võimaldavat juhtimislahendit. Tradit siooniliselt arvatakse, et 
see tähendab juhtimise suuremat tsentraliseerimist62. Tsentraliseerimine 
 võimaldab vähemalt teoreetiliselt tunduvalt kiirendada otsustusprotsessi, 
kuid suurendab märkimisväärselt kogu kriisiohjesüsteemi haavatavust. Ühelt 
poolt satub kogu protsessi juhtimine sõltuvusse juhtimistasandi üksikliikme 
professionaalsusest. Teisalt on oht, et väga dünaamiline keskkond, millele 
aitab kaasa ka informatsiooni üleküllus, halvab juhtimise. Seetõttu peetakse 
vajalikuks vähemalt strateegilise ja operatsioonilise (sõjaväelises mõistes 
taktikalise) juhtimistasandi ja nende funktsioonide eristamist63. Seega on 
oluline leida õige tasakaal otsustussüsteemi kiiruse ja toimekindluse vahel. 
Samuti on oluline, et juhtimine oleks järjepidev ja katkematu. Iga liiga suur 

62 Hart, P. ’t; Rosenthal, U.; Kouzmin, A. 1993. Crisis Decision Making: The Centralization 
Thesis Revisited. – Administration & Society, Vol. 25, Issue 1, p. 12.
63 Ibid., p. 17.
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muutus juhtimisstruktuuris, eriti kui see ei ole kokku lepitud ja läbi harju
tatud, võib halvata kriisiohje kõige kriitilisemal hetkel. 

Operatsioonitasandil on reageerimisetapi põhiraskus probleemide, nende 
tagajärgede ja kõrvalmõjude lahendamine, strateegiatasandil aga lahendus
strateegiate ja eesmärkide sõnastamine, ressursside ümberjagamine ning 
strateegiline kommunikatsioon. Seejuures on endiselt oluline olukorrapildi 
pidev ajakohastamine, selle analüüs ning plaanide täpsustamine ja muutmine. 
Praktiline tegevus väljendub ka õppimises, kuna nii positiivset kui ka nega
tiivset kogemust tuleb olukorra lahendamisel võimalikult kiiresti  kasutada.

Taastumisetappi võiks pidada kriisieelse olukorra taastamiseks, kuigi 
mööndustega. Ühelt poolt tähendab see kriisi tekitatud kahjude likvideeri
mist, kuid olenevalt kahju määrast ja liigist ei ole kriisieelset olukorda alati 
võimalik taastada. Üsna lihtsalt saab küll taastada kriisieelse õigusliku korra 
ning hakata kasutama tavapärast juhtimislahendit, kuid tihti võib see nõuda 
tavaolukorra ümbermõtestamist. Lihtne näide on COVID19 ajal avalikesse 
kohtadesse loodud võimalus käsi desinfitseerida. See võimalus jäi alles ka 
pärast eriolukorra lõppu ning käte desinfitseerimisest on kujunenud uus 
tavaolukorra käitumisnorm. 

Kriisietapist taastumisetappi ülemineku kõige kriitilisem küsimus on uue 
normaalsuse määratlemine ning otsustamine, kas ühiskond lepib  sellega ja 
kas uuest normaalsusest ei kujune seni harjumuspärase elukorralduse ja 
vabaduste õiguslikku piirajat. Lisaks tavapärase juhtimislahendi ennista
misele, mis annab kõrvalseisjale kõige selgemini märku taastumisetapi algu
sest, tuleb pärast kriisi tegeleda ka kriisiohjes kasutatud võimete ja ressurs
side taastamisega (peale kriisi tekitatud kahju likvideerimise). See võib tihti 
olla isegi keerulisem, sest lihtsam on lugeda uueks normaalsuseks ka väiksem 
kriisireageerimisvõime ja kriisivaru kui otsida nende taastamise viise.

Igast kriisilaadsest kogemusest tuleb õppida, et vältida tehtud vigu ja 
kasutada head kogemust. See nõuab aga pidevalt toimivat õpituvastuste 
kogumise ja analüüsi süsteemi, mis peab toimima kriisi kolme etapi  kestel. 
Taastumisetapi lõppu ning uue ettevalmistamise etappi on samuti raske 
eristada. Pigem hääbuvadki taastamistegevused vaikselt, muutudes aega
mööda järgmise kriisi ettevalmistamiseks. Õppetundide analüüs võib olla 
üks  nendest väikestest sildadest. Siiski ei ole kunagi välistatud, et uus kriis 
saabub enne, kui eelmisest kriisist on jõutud taastuda.

Vaadeldes kriisi kui üksiksündmust, on klassikaline käsitlus, mis põhi
neb neljaetapilisel kriisiohjel (ennetamine, valmistumine, reageerimine, taas
tumine), igati asjakohane. Samas on see mudel hea vaid prognoosita vatele 
kriisidele reageerimisel. Riigi kui terviku kriisiohje peab suutma tegeleda 
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ühtaegu nii klassikaliste kui ka komplekssete kriisidega ning olema valmis ka 
määramatusest tulenevateks ootamatusteks. Seetõttu võiks olla lihtsam käsit
leda kogu protsessi kolmeastmelisena (ettevalmistus, reageerimine ja taastu
mine), pidades meeles, et iga kriisi lahendamisel tuleb planeerida ja juhtida 
tegevusi eri tegevusliinidel (ennetus, valmistumine, kriisi kommunikatsioon, 
reageerimine, taastumine ja õppimine).

5. Kokkuvõte

Laiapindse riigikaitse kontseptsioon ei ole mitte ainult hädaabinõu komp
lekssete ohtude ja hübriidsõja vastu. See on ka võimalus tekitada sünergiat 
riigi ja ühiskonna ressursside kaasamisel kriisiohje (sh riigikaitse) üles annete 
lahendamisse. Eeldus on aga ametkondadevahelise ja ametkondadeülese 
koostöö parandamine. Oluline samm on leida ühine keel. Selleks on vaja 
aga esmalt välja tulla harjumuspärasest ametkonnapõhisest mõtte ja mõiste
maailmast ning tekitada ametkondadeülesed mõistesüsteemid. Kriisiohje 
teoreetilised käsitlused pakuvad selleks sobiliku ja piisavalt üldise aluse. On 
ju ka sõda, olgu see või hübriidsõda, vaid üks paljudest kriisidest, millega 
 riigil tuleb tegeleda. Artikkel pakub kriisiohje piires välja laiapindse riigi
kaitse konteksti sobivad lähenemised kriisi kui protsessi lahtimõtestamiseks 
ning kriisi, ohu ja riski defineerimiseks. 

Kõige laiemas mõttes saab kriisi määratleda tavaolukorrast väljapoole 
jääva olukorrana. Seega on nii tavaolukord kui ka kriis poliitiline kokku
lepe. Tavaolukord muutub kriisiks, kui tuntud või tundmata ohtudega seo
tud riskid realiseeruvad määral, mida ei ole võimalik lahendada lõimitud ja 
normressursi piires. 

Ohuks võib aga olla ükskõik milline isik, objekt, aine või loodusnähtus, 
mis võib põhjustada kahju tekitava sündmuse. Riigi mõistes on oluline see, 
kas riiklus on ohustatud või mitte. 

Kõikidel neil ohtudel on erinev realiseerumistõenäosus ja ka erinevad 
tagajärjed, st nendega kaasnevad erinevad riskid. Seetõttu hindame reaal
elus riske, prognoosides, milline on nende ohu vallandamise tõenäosus ja 
vallandumisel võimalik tekkiv kahju. 

Kuna kriis on protsess, millel on kujunemine, kulminatsioon ja hääbu
mine, tuleb ka kriisiohjet vaadelda kui ennetus, valmistumis, reageerimis 
ja taastumisetapist koosnevat tegevuste jada. Seega on riigil otstarbekas käsi
tada kriisiohjet pidevat panustamist nõudva tegevusena.
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ÕPIKOGEMUSE ROLL  
TSIVIIL- JA KAITSEVALDKONNA 

KOOSTÖÖS NING INFOVAHETUSES
Erkki Koort

ÜLEVAADE. Artiklis keskendutakse õpikogemuse rollile laiapindses riigi kaitses 
ning tuuakse esile nii õppimist takistavad kui ka soodustavad tegurid. Käsitlus aitab 
õpitut paremini talletada, varasemates kriisides saadud tsiviilmilitaar koostöö õppe
tunde teadvustada ja panustada valdkonna uurimisse Eestis. Õpikogemuse näidetena 
analüüsitakse kolme 2010. aasta juhtumit, mille puhul jäi olukorra lahenda mine 
Siseministeeriumi haldusalasse, kuigi lahendamisse kaasati ka Kaitseministeeriumi 
haldusalasse kuuluvad Kaitsevägi ja Kaitseliit. Kaks neist juhtumitest olid õnne tused 
ning kolmas oli pikalt ette teada ja planeeritud ettevõtmine. Ühelgi juhul polnud 
tegemist hübriidohuga, kuid koostöö analüüs võimaldab teha järeldusi mistahes 
kriisi tarbeks. Kõik juhtumid on Eesti mõttes unikaalsed ning neid saab iseloomus
tada järgmiselt: meie teame, mis meil on, aga teie ei oska seda küsida (1. juhtum); 
teie ei tea, mis meil on, kuid me pakume kõike ise (2. juhtum); meie teame, mida te 
soovite, aga teeme selle küsimise keeruliseks (3. juhtum). Artiklis lähtutakse osalt 
kirjanduse ja juhtumite analüüsist dokumentide ja meediatekstide põhjal ning osalt 
isiklikest eksperditeadmistest. Analüüsitud kolme juhtumi puhul sujus koostöö pare
mini ootamatutes situatsioonides ning halvemini pikalt planeeritud ettevõtmise ajal. 
Erinevad asutused suutsid ootamatus situatsioonis kiirelt koos töötada ilma amet
kondlike vastuolude ja poliitilise rivaliteedita.1

Võtmesõnad: õpikogemus, koostöö, laiapindne riigikaitse, riigikaitse lai käsitus, 
tsiviilmilitaarkoostöö

Keywords: lessons learned, cooperation, comprehensive national defence, civil 
military cooperation (CIMIC)

1. Sissejuhatus

Eesti president Lennart Meri on öelnud, et „[k]ogemustega on juba kord 
nii, et neid leiab ainult minevikust“. Kogemused talletuvad nii meie era kui 
ka tööelus iga päev. Mõnigi kord kiputakse teoreetilist teadmist segi ajama 

1 Tänan dr Kaide Tammelit, kes viis mu nii kaugele, et ma need juhtumid kirja panin ning 
artikliks vormisin.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 15, 2020, pp. 113–146.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/

https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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kogemusega lootuses, et mõlemaid saab õpetada. Saabki, aga selleks, et 
omandada kogemust õppimise kaudu, kulub märksa kauem aega ning seda 
tuleb vältimatult ka praktiliselt harjutada. 

Siinkohal on oluline küsida, kuidas talletame saadud õppetunnid,  kuidas 
neist õpime ja kuidas õpitut edasi anname. Oma vigadest õppida ei pruugi 
olla ühegi riigi puhul parim lahendus, kuid eriti mõistlik on seda vältida 
väike riigil. Õppida tasub ikka teiste eksimustest. Siiski tõi 2020. aasta 
COVID19 pandeemia esile, et kipume kogemust pigem ignoreerima ning 
õppima uuesti tegevuse kaudu.

Kuidas teha nii, et kogemusest õpitu talletuks ega läheks kaotsi siis, kui 
läbielatu hakkab juba ununema? Üks asi on see, kui mõni inimene unustab 
läbielatu, sest riigi seisukohast ei mängi see just suurt rolli. Riigi ja ühiskonna 
jaoks on aga tähtis akumuleerida saadud õpikogemus organisatsioonis, tänu 
millele lahendatakse tulevikus juhtumid professionaalsemalt. 

Siinse artikli esimeses osas keskendun õpikogemuse olemusele ning tegu
ritele, mis takistavad või soodustavad kogemusest õppimist. Laiapindse riigi
kaitse kontekstis on vaja senise asutusepõhise lähenemise asemel lahendada 
eri kriise laiemalt ja kaasavamalt kogemuse jagamise teel. Seetõttu tulebki 
arutleda, kuidas saame riigi ja ühiskonnana paremini kasutada neid teadmisi 
ja kogemusi, mida on erinevates ametkondades saadud kriiside lahendamisel.

Päriselt toimunud olukorrad näitavad, et tsiviil ja kaitsevaldkonna koos
tööd on vaja. Selle selgitamiseks vaatan artikli teises osas tagasi kolmele 
kümne aasta tagusele juhtumile, mis näitlikustavad sujuva koostöö vaja
likkust. Iga juhtum toob esile erinevaid aspekte. Esimesest selgub, et tuleb 
teada olemasolevaid võimalusi. Teine osutab, kui oluline on kaasata partne
reid ka siis, kui esialgu tundub, et olukorraga on võimalik endal hakkama 
saada. Kolmas kutsub mõtlema selle üle, kas ja millistel puhkudel on alust 
abist keelduda. 

Püstitan kolm uurimisküsimust.
1. Kuidas organisatsioonid kasutasid pärast kriisi oma õpikogemust ning 

talletasid ja jagasid järeldusi?
2. Kuidas vahetati koostöös partneritega kriisi lahendamise õpikogemust 

ning valmistuti tuleviku kriise ohjama?
3. Kas tsiviilmilitaarkoostöö sujus kolme näidisjuhtumi puhul?

Analüüsis ei käsitleta hübriidohte, mille puhul on samuti ülitähtis erinevate 
sektorite kiire toetus üksteisele. Tuleb arvestada, et meie käitumismuster 
võib olla kriisis ja tavaolukorras erinev, kuid kriiside lahendamisel suuresti 
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 sarnane (nt kriisi algfaasis on alati liiga vähe infot ning liiga palju määra
matust). Kolm hiljem käsitletavat juhtumit pakuvad aga paralleele selle 
kohta, kuidas käituksime riigina ka erinevates hübriidolukordades. Enamasti 
peetakse hübriidkonflikti sõjaliseks, kuid ei maksa unustada, et konflikti 
algataja eesmärk on hoida tegevuse taset sellisena, et seda ei peetaks sõja
liseks ja et see ei tooks kaasa NATO viienda artikli rakendumist.2 Hübriid
rünnaku eeldus on varjata võimalikult kaua selle sõjalist iseloomu. Seetõttu 
tõrjub ohtu esmase reageerijana mõni Siseministeeriumi haldusala asutus, 
mis võib kaasata Kaitseväge või Kaitseliitu. 

Kolm valitud juhtumit on eriilmelised ning autor osales nende kõigi 
lahenda misel erineval määral. Kõik juhtumid pärinevad aastast 2010. Tegu 
oli ühtede suurimate siseturvalisust mõjutanud sündmustega tollel aastal, 
mistõttu vajavad need käsitlemist. 

Organisatsioonis aitab unustamisele kaasa see, kui inimesed kiiresti 
vahetuvad ja selle kaudu kaob ka ajalooline mälu. Selle puuduse saab kõrval
dada info talletamisega, mida suuresti toetavad tänapäevased elahendused. 
Samas pole harvad juhtumid, mille puhul selleks, et talletatut leida, peab 
keegi teadma, et see on üldse talletatud. Infoajastul võib see kõlada kumma
liselt, kuid just info paljusus võib takistada teabe leidmist. Selleks ongi vaja 
lugusid jutustada ja teha info kättesaadavaks. Praegusel ajal otsitakse infot 
pigem avalikest otsingumootoritest kui kinnistest infosüsteemidest. Seega 
võib asutusesisese kasutamise (AK) märke lisamine dokumendile tähendada 
mõnikord ka kogemuse surma. Sageli lisatakse see märge põhjendatult, et 
takistada tundliku info levimist. Samas ei pruugi niimoodi märgitud infot 
leida needki, kes peaksid varasemate kriisiolukordadega kursis olema, mis
tõttu võib saadud kogemus haihtuda. Me ei tea ühiskonnana, et selline koge
mus üldse olemas on.

Artikli kirjutamise ajal selgus, et analüüsiks valitud juhtumite kohta lei
dub väga vähe avalikku ametlikku materjali. Kuna juhtumid olid ühiskonna 
jaoks erakordsed, on kasutatud ka ajakirjanduslikke kajastusi, kuid üldjuhul 
vaid asutuste ametlikke seisukohti, mida esitati intervjuudes. Autor töötas 
läbi suure hulga sisedokumente, dokumentide projekte, ekirju, staapides 
koostatud tekste, AKmärkega materjale ning infot, millele ei ole kunagi 
lisatud AKmärget, kuid mis pole olnud ka avalikult kättesaadavad. Kõikide 
analüüsitud dokumentide puhul, millele oli lisatud AKmärge, on möödunud 

2 Sazonov, V. et al. 2020. Sisejulgeoleku hübriidohtude tutvustamine. Sisekaitseakadeemia, 
lk 1–35.
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AK maksimaalne kümneaastane tähtaeg3 või on AKmärge autori palvel4 
artikli kirjutamiseks kustutatud. Ka piirangute kustumine oli nende kolme 
juhtumi valikul määrav, sest neist on möödunud küllalt palju aega, et neid 
võiks käsitleda ilma piiranguteta ja piisavalt ajaliselt kauguselt. 

2. Õpikogemus

Õpikogemus saab lähtuda mõnest sündmusest, näiteks kriisisituatsioonist. 
Kriisi algus on alati heitlik ning sellest tekivad vastuolud inimeste ja organi
satsioonide vahel. Suurema kriisilahendamise kogemusega organisat sioonid 
soovitavad teatud tegevusi, kuid väiksema kogemusega asutused võivad 
 tunnetada välist survet ning jätta oma partnerite kogemused kasutamata. 
Pole mingit kahtlust, et erinevad vastuolud asutuste vahel lahenevad kriisi 
käigus ning pikema kriisi korral suudetakse leida ühised lahendused. Siiski 
sõltub kriisiga toimetulek äärmiselt palju stardipositsioonist, et oleks võima
lik haarata initsiatiiv ning saavutada edu juba kriisi alguses.5 Inimloomus 
kipub aga vähetõenäolist pigem ignoreerima ning eelistama peatset, peaaegu 
ise eneslikku naasmist tavaolukorda. 

Kriisi ajal tegutsemise võib jagada laias laastus kaheks: 1) varasemast 
rutiinist hoitakse jäigalt kinni, 2) improviseeritakse ja tegutsetakse paind
likult.6 Mõlemal teguviisil on omad plussid ja miinused, kuigi päris selget 
näidet ühest või teisest on tegeliku kriisiohje puhul raske leida. 

Igast suuremahulisest või kaalukast sündmusest tuleb õppida, sest siis 
ollakse järgmiseks kriisiks või ohuolukorraks paremini valmistunud. Õppida 
on vaja ka seetõttu, et iga kriis muudab mingil määral organisatsiooni
kultuuri.7 Enne juhtumi erapooletut analüüsi ei ole aga teada, mil määral see 

3 Avaliku teabe seadus. – Riigi Teataja I, 2000, 92, 597, § 40 lg 1.
4 Olemas on vastavad Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi ning Politsei ja Piirivalveameti 
kinnitused.
5 Drnevich, P.; Ramanujam, R.; Mehta, S.; Chaturvedi, A. 2009. Affiliation or Situation: 
What Drives Strategic Decisionmaking in Crisis Response? – Journal of Managerial Issues, 
Vol. XXI, No. 2, pp. 216–231.
6 Deverell, E.; Olsson, E. 2009. Learning from Crisis: A Framework of Management,  Learning 
and Implementation in Response to Crises. – Journal of Homeland Security and Emergency 
Management, Vol. 6, Issue 1, Article 85, pp. 1–20. [Deverell, Olsson 2009]
7 Wang, J. 2007. Organizational Learning and Crisis Management. – Political Science, pp. 1–8.  
[Wang 2007]
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vastab tõele, ning juhtkonnal lasub kohustus selgitada, kas tunnetus langes 
kokku reaalsusega. 

Organisatsiooni käitumise võib kriisist õppimise poolest jagada autori 
 hinnangul neljaks:
1) organisatsioon kinnitab enesele ja avalikkusele, et kõik on korras;
2) organisatsioon kinnitab avalikkusele, et kõik on korras, kuid analüüsib 

juhtumit enda sees;
3) organisatsioon lubab avalikkusele juhtumit analüüsida, kuid ei tee selleks 

midagi;
4) organisatsioon lubab avalikkusele juhtumit uurida ning teebki seda.

Kõigile neile variantidele võib, aga ei tarvitse lisanduda partnerite kaasa
mine. Loetelust on teadlikult välja jäetud organisatsiooni tahtest sõltumatu 
välisaudit.

Esimese ja kolmanda variandi puhul võib käitumise põhjuseks olla soov 
varjata organisatsiooni tegelikke nõrkusi. Kui juht tegutseb vaid tunnetus
likult, ei aita see järgmiseks kriisiks valmistuda, see põhjustab hinnan gutes 
vigu, otsustajad tegutsevad ebaratsionaalselt ning info analüüs ja otsuste 
langeta mine jäävad puudulikuks.8 Seega ei maksa arvata, et enesepettus aitab 
kuidagi järgmiseks korraks paremini valmistuda, sest juht võib ju olla enda 
peas järeldused teinud, kuid organisatsiooni teadvusesse need ei jõua.

2.1. Õpikogemuse jagamine

Kuna suuremad kriisid ei ole õnneks igapäevased, jääb nende vahele ajaline 
nihe ning järgmiste kriiside puhkemisel on tavaliselt vahetunud osa vara
sema kriisiga kokku puutunud töötajatest. Isegi kui eelmise kriisi lahenda
misega tegelenud inimesed töötavad organisatsioonis edasi, pole organisat
sioonid enamasti nii püsivad, et lahendajad töötaksid samal ametikohal, kus 
saadi eelmise kriisi kogemus. Kogemus erinevatel töö ja juhtimistasanditel 
mõjutab aga ka kriisi lahendamist.

Kriisidest õppimisel tuleks püüelda eesmärgi poole, mille puhul organisat
siooni õpikogemus on suurem kui sellesse kuuluvate inimeste õpikogemuste 

8 Antonacopoulou, E.; Sheaffer, Z. 2013. Learning in Crisis: Rethinking the Relationship 
Between Organizational Learning and Crisis Management. – Journal of Management Inquiry, 
Vol. 23, Issue 1, pp. 5–21. [Antonacopoulou, Sheaffer 2013]
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summa.9 Organisatsioon saab õpikogemuse ikkagi vaid siis, kui juhtunut 
süstemaatiliselt analüüsitakse ja selle tulemusi tutvustatakse nii organisat
sioonile, partneritele kui ka avalikkusele. 

Loomulikult tuleb nii analüüsi kui ka (eriti) partneritele ja avalikkusele 
tulemuste tutvustamise puhul kohati arvestada teadmisvajadusega10 (ingl 
needtoknow). Samas on tänapäeval pigem mõistlikum lähtuda jagamis
vajadusest11 (ingl needtoshare). Viimane pakub paremat valmisolekut kriisi
deks ning õnnetusteks, sest näiteks Eesti siseturvalisuse arengukavas toodud 
põhimõtet „turvalisus algab meist endist“12 ehk igaühe vastutust on võimalik 
tagada ainult siis, kui ühiskonna liikmed oskavad käituda end ohtu sead
mata. See on oluline printsiip inimeste puhul, kuid organisatsioonid peavad 
samuti teadma, kuidas ohutult käituda.

2.2. Kogemusest õppimist pidurdavad tegurid 

Millistel põhjustel soovitakse õppimist vältida? Tegelikult ei soovita ilm
selt vältida õppimist ennast, vaid sellega kaasnevat tähelepanu. Tihti pais
tab õppimisega kaasas käivat ka valehäbi. Hästi töötav organisatsioon ei saa 
järsku tunnistada, et ei saanud millegagi hakkama. Vähemasti kardetakse 
jätta sellist muljet. Ometi võib just häbi olla organisatsioonides sotsiaal
sete normide jõustaja ning suurema sotsiaalse sidususe tagaja.13 Õppimisest 
 hoidutakse järgmistel põhjustel:
1) juhi tõttu (emotsionaalsed põhjused),
2) organisatsiooni eripära tõttu,
3) organisatsioonikultuuri tõttu.

Nähtavasti kõige hullemaks võib liigitada juhtumi, mille puhul juht päri
selt ei mõistagi, et õpikogemusel on väärtus. Seda võib rohkem ette tulla 
väga tsentraliseeritud süsteemides, kus otsustuspädevus on viidud üles ning 

9 Deverell, Olsson 2009.
10 Teadmisvajadus – infot jagatakse ainult nendega, kellel usutakse olevat seda positsioonist 
tulenevalt vaja teada ning kes tõlgendavad infot edasi, avaldamata selle päritolu.
11 Jagamisvajadus – infot jagatakse nendega, kellel on ametikohast olenemata sellist infot tööks 
tarvis.
12 Siseturvalisuse arengukava 2015–2020. – Siseministeerium. Siseturvalisuse arengukava 
2020–2030 projekt. – Siseministeerium.
13 Stiles, P. 2008. The Negative Side of Motivation: the Role of Shame. – Working Paper Series. 
Cambridge, Judge Business School, July, pp. 1–29. [Stiles 2008]
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tippjuhi puudumine võib organisatsiooni kriisi ajal halvata.14 Sedagi aspekti 
tuleb õpikogemuse juures arvestada.

Juht peab mõistma, et tal tuleb õpikogemust pakkuda ka siis, kui tema 
enda hinnangul ei läinud midagi valesti. Kui aga kriisi lahendamisel  tekkisid 
probleemid ja juht keeldub organisatsioonile õpikogemust pakkumast, 
luuakse sedasi kindlad eeldused ebaõnnestumiseks järgmises kriisis. Tava
liselt võib olla siin põhjuseks juhi kogenematus ja liigne (põhjendamatu) 
enese kindlus, aga ka kartus näida nõrgana. Samuti võib olla põhjuseks vara
sem isiklik negatiivne kogemus.15

Minevikust tuleb õppida, kuigi tihtipeale tõrjutakse õppimist vormeliga 
„tagantjärele tarkus ei muuda midagi“. Tõsi, õppimine ei tee olnut olematuks, 
kuid võib näidata, kuidas järgmisi kriise kiiremini lahendada või tagajärgi 
leevendada. Tegelikult on kogu õpiprotsess suures osas tagantjärele tarkus 
ning selle olulisus võib emotsioonide tasandil jääda arusaamatuks õnne
tuses kannatanule, kuid see ei tohi olla mõistetamatu kriisi lahendava asu
tuse juhile. Isegi kui tagantjärele tarkus ei tundu olevat vajalik lahendamaks 
tulevikus sarnast kriisi, võib see aidata valmistuda hoopis teistsugusteks olu
kordadeks, sh planeeritud ettevõtmisteks, ning anda ideid innovatsiooniks.16 
Tuleb arvestada, et tõenäoliselt seavad töötajad kriisi järel organisatsiooni 
põhiväärtused kahtluse alla ning muudatused, sh juhtimises, võivad olla 
eduks vajalikud.17

Teine märkimisväärne õppimist pidurdav tegur on organisatsiooni hirm 
näida nõrga ja ebaõnnestununa. Arvatakse, et see paneb organisatsiooni just
kui oma vigu tunnistama ja avab võimalused avalikkuse, sh ajakirjanduse 
rünnakuteks. Psühholoogilisest vaatepunktist käib kriisidega alati kaasas 
suur määramatus, need on keerulised ja emotsionaalselt laetud, nende ajal 
suudavad inimesed piiratud määral infot töödelda.18 See, et kriisidega kaas
nevad emotsionaalsed rünnakud, on tegelikult paratamatu. Selle üks põhju
seid võib tuleneda tõsiasjast, et avalikkus ja ajakirjanikud pole kursis avaliku 
võimu ülesannete jaotusega. Nagu kirjutab mitmekordne minister Marko 
Pomerants, on ministri seisukohalt oluline, et saaks teema maha, olenemata 

14 Deverell, Olsson 2009.
15 Näiteks tekkisid probleemid 11. septembri terrorirünnakute meediakajastamisega Rootsi 
raadios, kuna ühel programmidirektoril oli varasem negatiivne kogemus, mis väljendus tema 
hinnangul ebapiisavas eetriajas (Deverell, Olsson 2009).
16 Palu, E. 2014. Pronksiöö ja Padaoru lumetorm. – Director, 2, lk 40. [Palu 2014]
17  Wang 2007.
18 Ibid.
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sellest, kas oled patuoinas või mitte.19 Kriisides tundub alati olevat vähe infot, 
mistõttu paratamatult tekivadki valesti sihitud rünnakud ja arusaamatused. 
Ka juhid reageerivad sündmustele ebaratsionaalselt ning võivad käituda 
kokkulepitust erinevalt.20 Ometi ei tohiks seda karta ning jätta seetõttu oma 
tegevus analüüsimata.

Eeltooduga haakub ka hirm, et puudused või vajadused, mis õppimise 
ajal selguvad, muudavad organisatsiooni haavatavamaks. Mõnel juhul polegi 
küsimus niivõrd avalikkuse või ajakirjanduse pelguses, kuivõrd selle välja
tulemises, et mõni riigile oluline võime on piiratud. Eraldi kategooria selliste 
organisatsioonide puhul moodustavad näiteks julgeolekuasutused,  politsei, 
piirivalve, toll, vanglad ning kaitsejõud. Avaldatud andmed organisat
sioonide puudustest võivadki päriselt vähendada riigi reaalset võimet tagada 
julgeolekut või võidelda kuritegevusega. Tuleb arvestada, et juba loetletud 
täidesaatvatele asutustele võivad lisanduda neid haldavad ministeeriumid.

Selliste diskussioonide näiteid võib tuua ka kohtusaalidest (endise kaitse
ministri Margus Hansoni kohtuasi Tartu Maakohtus, Tartu Ringkonna
kohtus ja Riigikohtus), kus üks pool väidab, et dokumendis toodud arv ei 
saa olla riigisaladus, sest see on null. Ometigi salastati too dokument just 
seetõttu, et Kaitseväe varustus võrdus teatud varustusartiklite puhul  nulliga 
ning seetõttu tuli seda potentsiaalse vastase eest varjata. Selle näite eesmärk 
ei ole iseloomustada toonaseid kaitsejõude ega anda hinnangut kohtu likule 
vaidlu sele, vaid kirjeldada, miks mõnel juhul soovitakse avalikku debatti 
 vältida. Selle juhtumi õpikogemuses on kaks olulist tahku. Esiteks oli 
Venemaa Föderat siooni välisluure (SVR) juba koostööle kaasanud Kaitse
ministeeriumi toonase riigisaladuse eest vastutava osakonnajuhataja  Herman 
Simmi.21 Seetõttu võis kaitseministri portfelli varguse ajal olla SVRile teada 
ka dokumendi sisu. Samuti muutis olukorda varustuse hankimisel kriiti
line teemakäsitlus ajakirjanduses.22 Kuigi Kaitseministeeriumi hinnangul ei 
vastanud kogu  artikkel tõele23, aitas see siiski poliitilisel tasandil olukorda 
mõista ja otsuseid teha. 

Juhtumite analüüsi ja õppimist võib samuti pidurdada kartus  rikkuda suh
teid partneritega. Analüüs võib näidata juhtumit lahendanud partnerasutust 

19 Pomerants, M. 2018. Minu ministeeriumid. Tallinn: Hea Lugu, lk 230.
20 Wang 2007.
21 Kamenik, T. (koost). 2009. Kaitsepolitsei aastaraamat 2008, lk 12. 
22 Nt Salu, M. 2016. Mikk Salu: Kuningas on alasti, kõvera jalaga ja kurt. – Eesti Ekspress, 
24. august. 
23 Eesti Ekspress avaldas kaitseväe kohta valeväiteid 2016. – BNS, 24. august. 
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ebasoodsas valguses, mis omakorda põhjustab solvumist. Olenevalt asu
tustest ning juhtidest võib see tähendada probleeme edasises koostöös ning 
halvemal juhul kaasa tuua teise poole rünnakuid.24 

Asutuste erimeelsuste ületamiseks on tarvis viia aga küsimuse lahenda
mine järgmisele tasandile, millest organisatsioone hoiab mõnikord tagasi 
 jällegi häbi.25 Ometi näitavad autori kogemused, et kriisiohjes on selliste 
tupikseisude kiire lahendamine määrava tähtsusega. Nii tuleks ametite ületa
matud erimeelsused lahendada ministeeriumite tasandil ja vajaduse korral 
valitsuse julgeolekukomisjonis või presidendi juhitavas Riigikaitse Nõu
kogus.

Pigem seda siiski välditakse, püütakse hoida suhteid ning vältida teise 
poole pahameelt. Seetõttu võib probleem jääda omavaheliste suhete hoid
mise hinnaga lahendamata ja õpikogemus omandamata. Selline lähenemine 
ei aita tegelikult järgmiseks kriisiks kuidagi paremini valmis olla, sest kui 
eri meelsusi ei suudeta häbi tõttu ületada, ei teki ka ühist õpikogemust26 ega 
ühist planeerimist. Peab arvestama, et selle tõttu kannatab ühiskond, sest 
avalikkus eeldab organisatsioonidelt ikkagi kogemustest ja vigadest õppimist. 

2.3. Kogemusest õppimist soodustavad tegurid

Kuigi õpikogemus on arenguks, valmisoleku tagamiseks ning kerksuseks 
vajalik, tuleb siiski läbi mõelda täpne tegevus, olla mõistlikus ajakavas ja 
hoida fookust. Nagu paljude tegevustega võib ka õpikogemusega üle pingu
tada. Kindlasti on tähtis panna kriisi lahendamisel kirja kõik märkimis
väärsed asjaolud, kuid mitte kõik ei kutsu esile muutust ning pole olulised 
inimese või organisatsiooni õpikogemuses. Nii iga päev kui ka kriisi ajal on 
väga palju kaasnevat infomüra, mis hägustab fookust ning millele reageeri
mine loob mulje tegutsemisest. Seetõttu peab juhtkond suutma eristada 
vajalikku ning kaasnevat infovoogu. Seda protsessi tuleb ohjata ning juhtida 
diskussioon tagasi probleemsetele valdkondadele, mida on vaja muuta või 
mis on kriisi ajal välja tulnud. 

Mõningatel juhtudel on juhtkonnal aga mõistlik lasta arutelul minna ka 
pisiasjadesse, sest see aitab organisatsioonil rahuneda ning taastada mõistliku 
töörütmi. Sellel on samas suur vahe, kas juhtkond läheb ise kaasa detailidele 

24 Stiles 2008.
25 Ibid.
26 Ibid.
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reageerimisega või juhib organisatsiooni teadlikult detailide üle arutlema, et 
pingeid maandada. 

Muudatusi ja ilmnenud parandamisvajadusi tuleb kuidagi jälgida, kasu
tatagu selleks siis pliiatsitpaberit, Exceli tabelit või mõnda infosüsteemi. 
Juhtkond saab detailidele reageerides teha selle vea, et luuakse ülimalt üksik
asjalik tegevuskava ning püütakse selle täitmist tippjuhtide tasemel hoolega 
jälgida.27 Detailne tegevuskava võib mõistagi organisatsioonis olemas olla, 
kuid juhtkonna tasandil peaks see olema omajagu abstraktne, nii et seda pole 
mõtet lihvida täiuslikkuseni. „Tuhanderealine Excel“ ja hulk „uusi lähene
misi“ kurnavad organisatsiooni ja juhti ennast. Arusaam, et juhtkonna nõu
pidamisel on abi sadade ridade pikkusest Exceli tabelist, on enesepettus.28 
Samuti kulutatakse hiljem paljudel nõupidamistel aega, et arutada ja lahti 
mõtestada seda, mis tabelisse ikkagi kirja sai pandud ja kes selle eest vastu
tab. Kuna tavaliselt tegutseb juhtkond mõningase abstraktsuse tasandil, pole 
alust arvata, et ühe tööülesande täitmise loogika kuidagi erineb. 

Kriisist saadud õpikogemus võib kutsuda esile vajaduse teha organisat sioonis 
strateegilisi muudatusi. Seetõttu on mõistlik tuua paralleele strateegilise pla
neerimise lähtekohtadega:
1) hoia strateegiline eesmärk lihtne,
2) mõista, et strateegia ei ole täiuslikuks saamine,
3) püüa hoida asjad loogilised.29

Ükski organisatsiooni eelmainitud käitumisviis ei taga tegelikult seda, et 
analüüsile järgneb õppimine, ega määra kuidagi kindlaks õppimise ulatust. 
Organisatsioonide puhul eristatakse kriisist õppimise kolme taset. Esiteks 
võidakse õppida ekstreemsete olukordade tekkimise käigus nendega kohan
dudes.30 Tegu on paindliku meetodiga, kuid pigem juhib kriis organisatsiooni 
ning organisatsiooni reaktsioon vaid peegeldab juhtunut. Teiseks võidakse 
õppida kriisi kaudu, hinnates juba ette valmistatud plaanide tulemuslikkust. 
On täheldatud, et kriisiplaani olemasolu, isegi kui see ei ole käimasoleva 

27 Martin, R. L. 2014. The Big Lie of Strategic Planning. – Harvard Business Review, January
February. 
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Simmons, C. 2009. Crisis Management & Organizational Learning: How Organizations 
Learn from Natural Disasters. University of Alabama, Culverhouse College of Commerce & 
Business Administration, pp. 1–29.  [Simmons 2009]
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kriisiga seotud, aitab organisatsioonil kriisis kiiremini kohanduda ning leida 
vajalikke vastumeetmeid.31 Detailsete kriisiplaanide koostamine ei pruugi 
olla alati mõistlik, kuid see, et plaani koostamine on kord läbi tehtud, on 
kahtlemata tee suurema õnnestumiseni tõelises kriisis. Kolmas õppimise tase 
on kriisi põhjal uute plaanide koostamine.32 Kindlasti sõltub taseme valik ka 
kriisist, selle ulatusest, kaasatud partnerite arvust ja muust asjasse puutuvast.

Kui eeldada, et organisatsioon analüüsis kriisi järelmõju vähemasti enda sees, 
võib edasised tegevused autori hinnangul jaotada järgmiselt:
1) analüüs, mida ei tutvustata töötajatele;
2) sisemiste normatiivaktide muutmine õpikogemuse põhjal; 
3) juhtumi tutvustamine töötajatele ringkirja või lühikese analüüsiga;
4) kriisiplaanide analüüs ja vajaduse korral muutmine;
5) sisemiste aktide muutmisele eelnevad arutelud;
6) uute töötajate koolitus organisatsiooni tööle võtmisel;
7)  õpikogemuse muutmine spetsiifilistes valdkondades väljaõppe ja õppe

kavade osaks (nt Sisekaitseakadeemia ja Kaitseväe Akadeemia);
8) juhtumiuuringute ja ettevaatavate uuringute tellimine. 

Esimest viit tegevust saab pidada nii elementaarseks, et need peaksid olema 
tänapäeval iga organisatsiooni lahutamatu osa. Kõigist kategooriatest tasub 
esile tuua kahte: õppekavade muutmine ja uuringud. Õppekavade muut
misega saab siduda uute töötajate koolitamise, mis võib osa organisat sioonide 
puhul tähendadagi õppekava muutmist. Siinkohal eristatakse selguse huvi
des uute töötajate koolitamist ning hariduse omandamist. Õppekavade aja
kohastamine õpikogemuse põhjal on äärmiselt vajalik33, sest sellisel juhul 
ei ole juurde tulevaid töötajaid vaja ümber õpetada ega täiendavalt kooli
tada. Selle mõju on ka kiirem. Pealegi on nii, et mida suurem on keskkonna 
määra matus, seda suurem on organisatsiooni vajadus õppida.34 

Meetod, millega saab luua uusi teadmisi, on (tuleviku kohta) uuringute 
tellimine. Probleemidel ja kriisidel on kalduvus korduda. Inimeste vahetu
mise ja väliskeskkonna muutuste tõttu korduvad varasemad probleemid üha 

31 Simmons 2009.
32 Ibid.
33 Sieberk, E. 2019. Kirjaliku ja suulise eneseväljenduse kui võtmepädevuse arendamine 
 Sisekaitseakadeemia näitel. – Sõjateadlane, nr 10. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus, lk 75–85.
34 Wang 2007.
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uuesti. Ainult organisatsioonisisese analüüsiga saadakse tavaliselt teada seda, 
mida juba niigi teatakse.

Seda olukorda võib proovida lahendada püsiva ja süstemaatilise uurimis
tööga, sest iga päev millelegi reageerivas organisatsioonis jääb vähem aega 
mõelda uutele esilekerkivatele väljakutsetele ning vanadele korduvatele prob
leemidele. Seetõttu on oluline, et juhtkond telliks tuleviku (aja ja ruumi) 
kohta uuringuid. Vähem tähtis pole ka kindla aja tagant süsteemne kontrolli
mine, kas tehtud valikud olid õiged.

Plaane koostatakse ja katsetatakse selleks, et panna organisatsioonid olu
korda, kuhu võidakse sattuda. Ükski plaan ei pea vastu kokkupõrget reaal
susega, kuid ometi asetab see meid tõenäoliselt saabuda võivasse tulevikku. 
Loomulikult on vaja õppusi korraldada õpikogemuse kinnistamiseks ja 
 plaanide proovimiseks. Sedasi saadakse kinnitus valitud suunale või laide
takse see hoopis maha. 

Üks hea võimalus plaanide katsetamiseks on panna asutuse kriisi ohje
süsteem tööle olukorras, kus lahendatav kriis kuulub tegelikult mõne teise 
asutuse vastutusalasse. Kriisis saab efektiivselt õppida, sest siis saab tegeliku 
kriisi ajal kontrollida oma süsteemi töökindlust.35 Kui kasutada päris kriisi, 
mille eest vastutab mõni teine asutus, aitab see süsteemi  proovile panna, kuid 
selle harjutusega on mõistlik jätkata vaid niikaua, kuni oma süsteem on tööle 
hakanud. Kui teha kogu pikk kriis kaasa, kurnatakse oma organisatsioon 
välja ning uue hädaolukorra puhul võib süsteem olla juba väsinud. Eriti raske 
võib olla olukord siis, kui kriisis ennast proovile pannud organisatsioon peab 
ise asuma kriisi lahendamist juhtima. 

Organisatsioonid kipuvad alati käituma ühetaoliselt, mis tähendab, et 
pole suurt vahet, millist juhtumit lahendatakse. Siiski pole haruldane seegi, 
kui sama organisatsioon lahendab sarnast kriisi täiesti erinevalt.36 

Kuna tõhusad organisatsiooni ja kriisiohje meetodid on läbi põimunud, 
on selge, et kui organisatsioon õpib kriisi eel, ajal ja järel, annab see mistahes 
organisatsioonile parema positsiooni uue kriisiga silmitsi seismiseks.37 Eriti 
efektiivne on õpitegevus koos osalevate partneritega. 

35 Antonacopoulou, Sheaffer 2013.
36 Ham, C. D.; Hong, H.; Cameron, G. 2012. Same Crisis, Different Responses: Case Studies 
of How Multiple Competing Corporations Responded to the Same ExplosionRelated Crises. – 
International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 20, pp. 19–31.
37 Wang 2007.
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3. Tsiviil- ja kaitsevaldkonna koostöö analüüs  
kolme juhtumi põhjal

Tänapäeva organisatsioonid tegutsevad keskkonnas, kus valitseb suur 
määra matus ja heitlikkus, mida tekitavad näiteks looduskatastroofid, 
terrori rünnakud, korporatiivsed skandaalid ja ulatuslikud toote defektid.38 
Organisatsioonid ei saa kriise planeerida39, kuid nendeks saab valmistuda. 
Erinevate valdkondade koostöö võib olla planeeritud ja planeerimata tingi
mustes erinev.

Artiklis ei analüüsita süvitsi ühtegi kolmest juhtumist, sest see ei ole 
praegu eesmärgiks võetud. Juhtumite kronoloogiast annan lühikese ülevaate, 
et toimuvat oleks võimalik mõista ning sündmusi jälgida. Keskendun eel
kõige ikkagi kaitsevaldkonnaga koostöö toimimisele või mitte toimimisele. 
Sellise fookuse tõttu tuleb pidada silmas, et olukorda lahendanud (Sise
ministeeriumi haldusalasse kuulunud) asutuse roll paistab artiklis väiksem, 
kui see tegelikult oli. 

3.1. Esimene juhtum: lennuk Ülemistes

2010. aasta 18. märtsi hommikul kell 10.18 tegi kullerfirma DHL kaupa veda
nud Poola firma EXIN kaubalennuk AN26 (täiskaal 24 tonni, sh 4 tonni 
kaupa ja 3 tonni kütust) hädamaandumise Tallinnas Ülemiste järve jääle. 
Õnnetuse ajal oli pardal kuus inimest, kes pääsesid eluga, üks inimene 
toime tati haiglasse. Kuna Ülemiste järvest varustatakse Tallinna linna veega, 
alustati päästetöid kohe. Päästeoperatsioon lennuki allakukkumisest kaldale 
tõmbamiseni kestis 32 tundi.

See juhtum kuulus harvaesinevate õnnetuste hulka, mille tõttu oli pääst
jatel vähe praktilisi kogemusi selle lahendamiseks, kuid millega kaasnes ava
likkuse ja meedia väga kiire ja tugev surve, et olukord lahendataks.40 Õnne
tust kajastati meedias erakordselt palju, kahe päeva jooksul 248 korda,41 st 
tunnis umbes kaheksa korda. See pani olukorra lahendajad kahtlemata suure 
pinge alla. Kui otsene oht inimeludele oli kõrvaldatud, tulenes kõige suurem 

38 Wang 2007.
39 Simmons 2009.
40 Piile, T. 2010. Ülemiste järvel 18.–19.03.2010 toimunud lennuõnnetuse ülevaade.  Ettekanne. 
Päästeamet.
41 Ülemiste lennuõnnetuse kaasatud osapoolte koostöö arutelu protokoll 2010. Päästeamet, 
31. märts, lk 3. [Ülemiste lennuõnnetuse … arutelu protokoll 2010]
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oht avalikkusest, sest suur osa survest oli seotud üldsuse hirmuga, et vesi 
võib ulatuslikult reostuda. Tegelikult polnud suure tõenäosusega reaalset ja 
vahetut ohtu joogiveele, kuna lennukikütus on veest kergem ja jääb pinnale 
ning veepuhastusjaam ei hõiva vett pindmistest kihtidest. Seega on küsitav, 
kas oht oleks üldse realiseerunud.

Operatsiooni juhtis Päästeamet, kuigi tollal kehtinud päästeseaduse § 19 
lg 5 kohaselt pidanuks lennuvälja piirkonnas toimunud ja lennujaama tege
vusega seotud otsingu ja päästetöid korraldama lennuvälja valdajad ning 
sertifitseeritud lennuliiklusteenistused.42 Seega pidanuks 2010. aasta  märtsis 
otsingu ja päästetöid korraldama Tallinna Lennujaam. Päästeseadusega 
määratud tegevusraadius on viis meremiili ning see õnnetus jäi viie mere
miili sisse, olenemata sellest, millisest lennujaama territooriumi punktist 
mõõta. 

Päästeoperatsioonis saab tuua välja neli põhisuunda, millega tuli tegeleda: 
inimeste päästmine ja reostuse piiramine, lennuki stabiliseerimine, kütuse 
väljapumpamine ning lennuki jäält teisaldamine.43 Mõnes allikas käsitle
takse ka viit etappi ning tehakse vahet reostuse korjamise ja kütuselekke 
peatamise etapil.44

Kuigi varasemad päästejuhid45 selgitasid üldist tava, et Kaitseväelt küsi
takse abi viimase võimalusena, nähtub, et Kaitseväes oldi valmis olu korrale 
reageerima pärast õnnetust 3–4 tunniga. Logistikapataljoni sõidukid koon
dati valmisolekusse juba kell 13–15, aga kuna abipalvest loobuti46, lõppes 
 valmisolek kell 17.40 ja mehed saadeti koju, kuid aktiveeriti uuesti kell 
22.48.47 Kuna PõhjaEesti Päästekeskuse lepingupartneri tehnika vedas alt, 
saadi abi Kaitseväelt ning kell 23.15 jõudsid logistikapataljonist sündmus
kohale lahingu tehnika teisaldamiseks mõeldud kaks sõidukit (Mercedes
Benz  Actros II, Recovery Unit).48 Seega pole päris õige väide, et Kaitse väge 
kaasa takse viimases hädas. Pigem loodeti, et olukord lahendatakse 

42 Päästeseadus. – Riigi Teataja I, 1994, 28, 424 (kehtetu).
43 Piirsoo, S. 2010. Transpordilennuk maandus tallinlaste jooginõusse. – Päästeteenistuse aja
kiri Häire 112, nr 1, lk 24. [Piirsoo 2010]
44 Terep, T. 2010. Lennuõnnetus Ülemiste järvel 18.03.2010. Ettekanne. Päästeamet. [Terep 
2010]
45 Sulbi, R. Raidma: kaitseväe ressurssi kasutatakse viimase abinõuna. – Postimees, 23. märts. 
46 Saar, P. 2010a. Ülemiste lennuõnnetuse esmased järeldused, koostatud 01.04.2010. Sise
ministeerium, lk 2. [Saar 2010a]
47 Kesa, G. 2010. Koostöö Päästeametiga Ülemiste järvel, märts 2010. Ettekanne. Kaitsevägi. 
[Kesa 2010]
48 Piirsoo 2010, lk 25.
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tavapäraselt oma harjunud partneritega. Päästeameti lepingupartneri vahen
ditega  tõmmati lennukit 50 meetrit kaldale lähemale, enne kui need asen
dati Kaitseväe tehnikaga. Samal õhtul suudeti lennukit liigutada Kaitseväe 
tehnika abil veel 15 meetrit. Mõlemal juhul tuli põhiline probleem trosside 
katkemisest, mida põhjustas jää takistus lennuki kerele. 

Lennuki kaldale tõmbamise tegi kõige raskemaks lennuki kere vajumine 
nii sügavale vette, et lennuk toetus jääle vaid tiibadega. Sarnaste õnnetustega 
toimetulekuks puudus päästetehnika ning selleks, et lennuk ei vajuks edasi 
läbi jää, kasutati puust prusse ja muud käepärast. 19. märtsil pakkus õhuvägi 
päästetöödeks tõstepatju, mis kindlustanuks lennuki püsimise jääl. Tõste
padjad toodi kohale 19. märtsil kell 11.40.49 

Ämari lennubaasi tõstepatjadega tõsteti lennuk jää kohale nii, et jääserv 
ei kujutanud endast lisatakistust lennuki liigutamisel. Peale selle telliti uued 
trossid. Kell 15.30 alustasid Kaitseväe puksiirid lennuki kaldale tõmbamist 
ja kell 17.38 oli see kaldal.50 

Õpikoht

Ülemiste järvel toimunu on väga hästi dokumenteeritud ning samuti on 
korraldatud arutelud kõigi sündmuses osalenud pooltega. Probleem seisneb 
sündmuse kohta koostatud materjali avalikus kättesaadavuses. Ajakirjan
duses on küll ilmunud palju kajastusi ning intervjuusid, kuid tuleb arvestada, 
et õnnetuse ajal edastatakse sõnumeid emotsionaalselt. Kokku pandud uudi
sed ei kajasta tingimata kogu tegelikkust, vaid selle põnevamat osa. Mõnigi 
kord on uudiseid moonutanud see, kuidas ajakirjanik edastatud sõnumit 
mõistis. 

1. aprillil 2010 kohtusid olukorda lahendanud pooled. Tõdeti, et on 
vaja tõhustada ametkondade koostööd sündmuskohal ning laiemalt võttes 
parandada võimet lennuõnnetusele reageerida (koolitused, õppused ning 
 juhendite, plaanide ja käsiraamatute koostamine).51

Lennuki päästeoperatsioonil osalesid Kaitseväe logistikakeskus, 
1. jalaväe brigaad ja õhuvägi.52 Kaitseväe hinnangul ei antud neile piisavalt 
head ülevaadet juhtunu asjaolude, maastiku ja muude aspektide kohta ning 

49 Saar 2010a, lk 4.
50 Põhja-Eesti Päästekeskuse ettekanne olukorrast nr 4. 2010. 19. märts, kell 19.00.
51 Saar 2010a, lk 1.
52 Roosvee, T. (sine anno). Haldusorganid, koostöö ja järelevalve. Sisekaitseakadeemia õppe
materjal. 
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infot tuli hankida meedia ja tuttavate kaudu. Päästeametnikud sellega nõus 
ei olnud ja nende hinnangul sai Kaitsevägi infot piisavalt.53 

Kaitseväel oli aastal 2010 päris palju tehnikat, mida sai lennuõnnetuse 
korral kasutada ning mille olemasolu ei olnud Kaitseväe hinnangul kind
lasti riigisaladus. Olid masinad väga raskete objektide vedamiseks, tõste
padjad ning ka teadmised lennundusvaldkonnas.54 Kuigi Ämaris ei lenna
tud 2010. aastal veel kuigi aktiivselt, plaanis Kaitsevägi tõsta päästevõime 
kategooria Ämaris kõrgemaks kui Tallinna lennuväljal. 

Olulisima puudusena tõid päästjad esile selle, et neil ei olnud ülevaadet 
Kaitseväe ressurssidest. Kaitsevägi soovitas aga formuleerida konkreetsed 
küsimused ning läheneda asjale vajaduspõhiselt. Käis justkui mäng, kus 
üksteisele öeldakse, et „ütle, mis sul on“ ja „ütle, mida sul vaja on“. Kokku
võttes tõdeti, et nii Päästeametil kui ka Politsei ja Piirivalveametil (PPA) 
peab olema parem ülevaade Kaitseväe (sh mittesõjalistest) ressurssidest.55 
Õnnetuse järel saatis õhuvägi küll Päästeametile loetelu varustusest, mida 
võib Ülemiste järvel juhtunuga sarnases olukorras vaja minna56, kuid sellest 
loetelust ei tule välja, kas teistsugusteks olukordadeks on varustus samuti 
olemas. Olukorra lahendamises olulist rolli mänginud tõstepatju ei osanud 
päästetöötajad küsida. Lennundusõnnetuste päästetöid tehakse nii harva, et 
päästjad ei oska nii spetsiifilist varustust otsida. Kuna tõstepadjad olid õhu
väe valduses Ämari lennuväljal57, ei pruukinud nende olemasolu teada isegi 
logistikapataljon. Sellele osutab ka olukorra lahendamise käik.

Probleemiks nimetati veel seda, et hädaolukorra lahendamise plaani info 
ei ole kättesaadav operatiivseks kasutamiseks58, et Päästeameti ja õhuväe 
vahel pole koostöölepingut59, et Kaitseväe ja lennuvälja päästega pole ühtset 
raadiosidet60 ning et sündmuskohaga on vaja varem tutvuda61.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsleri korraldusel uuriti pärast 
Ülemiste lennuõnnetust seda, kas sarnastele olukordadele reageerimisel saaks 

53 Saar 2010a, lk 2.
54 Ibid., lk 3.
55 Ibid., lk 2–3. Ülemiste lennuõnnetuse ... arutelu protokoll 2010, lk 3. Saar, P. 2010b. 
 Valmisolek lennuõnnetuseks. Ettekanne. Siseministeerium, 31. märts.
56 Lennubaasi olukord erivarustuse osas lennuõnnetuse jaoks 2010. Õhuväe ekiri 
Päästeametile, 1. aprill.
57 Sepp, K. 2010. Lennuõnnetus Ülemistel 18.03.2010. Ettekanne. Päästeamet.
58 Terep 2010.
59 Ülemiste lennuõnnetuse ... arutelu protokoll 2010, lk 3.
60 Terep 2010. Saar 2010a, lk 3.
61 Kesa 2010.
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naaberriikide kopteritega objekte välja tõsta, kuid meie lähimatel Euroopa 
Liidu ja NATO partneritel polnud siin piirkonnas selliseid  koptereid. 

Juhtumi järel püüti samuti uurida teiste varustuse kohta midagi täpse
mat välja, kuid kuna asjaosaliste ring oli konkreetses olukorras osalenutest 
märksa laiem, takerdus seegi. Sellest juhtumist ajendatuna leppisid sise ja 
kaitseminister 12. oktoobril 2010 kokku, et nende haldusala asutused vahe
tavad varustuse kohta infot62 ning et tehakse koostööd selle nimel, et Kaitse
vägi saaks rahuajal aidata suurendada siseturvalisust ja et vastupidine tugi 
oleks tagatud sõjaajal63. 

Peale selle täiendati õigusakte. Enne õnnetust vastutas lennujaamast kuni 
viie meremiili kaugusel päästetegevuse eest lennuvälja päästeteenistus, kuid 
2010. aasta sügisel jõustunud lennundusseaduse muudatused panid lennu
jaamale kohustuse teha üksnes esmaseid otsingu ja päästetöid.64

2015. aastal korraldati õppus, mille käigus tegi 58 inimesega „lennuk“ 
hädamaandumise Ülemiste järve. Harjutati inimeste päästmist ja reostuse 
tõrjumist.65 Õppus oli ajendatud lennukiga AN26 viie aasta eest juhtunust, 
kuid uudistest ei tule välja, kas õppusse kaasati ka Kaitseväge. Kuna harjutati 
inimeste päästmist ning reostuse korjamist, polnud Kaitseväel seal ilmselt 
oma rolli. Lennuki kaldale tõmbamist õppusel ei harjutatud.

Päästeamet vastutab päästetööde korraldamise eest maismaal ja sise
veekogudel. PPA vastutab otsingu ja päästetööde eest merel ja PeipsiPihkva 
järvel ning allakukkunud lennuvahendi otsingu eest maismaal ja sise
veekogudel. Selle sündmuse analüüsi aluseks olnud avalikult kätte saadavast 
materjalist ei nähtu, et PPA oleks neid tegevusi avalikkusele suunatuna 
 planeerinud või harjutanud. 

3.2. Teine juhtum: Padaorg

8. detsembril 2010 andis Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 
(EMHI) hoiatuse, et tulemas on tugev tuisk. Seetõttu soovitas Päästeamet 
võimaluse korral pikki sõite vältida, varuda autosse piisavalt kütust, toitu ja 

62 Sise- ja kaitseministrite kohtumine Värskas 2010. Protokoll, 12. oktoober.
63 Ministrid võtsid Värskas luubi alla sõjaaja koostöö 2010. – Reporter, Kanal 2, 12. oktoober. 
64 Lennundusseadus. – Riigi Teataja I, 1999, 26, 376, § 48 lg 1.
65 Sups, S. 2015. Lennuk kukkus vette! Ülemiste järvel viidi läbi pool aastat kavandatud pääste
õppus. – TV3 uudised, 13. mai. Kaukvere, T. 2015. Päästjad harjutavad lennuki päästmist 
Ülemiste järvest. – Postimees, 13. mai.
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riideid ning laadida mobiiltelefonid. Monika nime kandnud lumetorm tabas 
Eestit 9. detsembril.

Tugeva tuule tõttu kukkusid suured puud maanteedele ja elektri liinidele. 
Suurim tormituule kiirus (26,1 m/s) mõõdeti Dirhami vaatlusjaamas ja 
veel 24 ilmajaamas registreeriti tuule kiiruseks üle 15 m/s. LääneVirumaal 
nähti mitmes kohas äikest, mis on talvel päris harv loodusnähtus. Intensiivse 
lumesaju tõttu tekkis paks lumikate, mis oli mõõtmise järgi kõige paksem 
VäikeMaarjas: 60 sentimeetrit, kusjuures ööpäeva jooksul oli lumekiht 
 kasvanud 38 sentimeetrit. 10. detsembri pärastlõunal lumesadu lõppes, aga 
jätkus pinnatuisk ja puhus tuul kiirusega kuni 23 m/s.

Padaoru kriis sai alguse, kui Maanteeameti lepingulised teehooldajad ei 
suutnud teed puhastada ning Padaoru tõus muutus suurtele veokitele läbi
matuks. Elutähtsa teenuse tagaja ei saa loobuda teenuse osutamisest, kui 
see muutub tema jaoks raskeks.66 Vaatamata abi pakkumisele ei võtnud tee
hooldaja ega Maanteeamet seda alguses vastu. Teele tekkis kiiresti kolonn, 
millest paljud juhid asusid tuisust hoolimata mööda sõitma. Selle tagajärjel 
muutusid mõlemad sõidurajad läbimatuks, mis pikendas tunduvalt hili
semaid päästetöid. 

9. ja 10. detsembril kasvas Häirekeskuse koormus üle kahe korra ning 
lumetormi tõttu anti päästemeeskondadele üle 200 väljasõidu korralduse.67 
Tuleb märkida, et teehooldus ei ole Päästeameti ülesanne, vaid kuulub 
Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas oleva Maantee
ameti pädevusse. Maanteeamet sõlmib teehoolduslepingud konkreetsete äri
ühingutega, kes korraldavad teehooldust. Maanteeamet ja teehooldaja hinda
sid, et suudavad tee vabastada ilma kõrvalise abita, ning seetõttu ei alustanud 
Päästeamet ka päästetöid. Hooldaja teavitas Maanteeameti teatel nende ida 
regiooni kuuetunnise hilinemisega ning Majandus ja Kommunikatsiooni
ministeeriumit ja Siseministeeriumi teabe ja analüüsiosakonda ei teavi tatud 
üldse, mis oli otsene lepingu rikkumine.68 Ilmselgelt ei saadud hilinenud 
teavituse tõttu kriisi tekkest aru ning olukorrale ei reageeritud kiiresti ega 
adekvaatselt. Samas on selge, et Maanteeamet soovis ennast rehabiliteerida 
(väites, et teavitus jäi hiljaks), kuna selleks ajaks olid päästetööd tegelikult 
juba alanud.

66 Lumetorm Monika kaasatud osapoolte koostööarutelu protokoll 2011. Päästeamet, 7. jaa
nuar, lk 1. [Lumetorm Monika ... protokoll 2011]
67 Ojala, T. 2011. Turvalisuspoliitika aruanne 2011. Siseministeerium, lk 117. [Ojala 2011]
68 Lumetorm Monika ... protokoll 2011, lk 6.
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Kuna Häirekeskusesse maanteelt tulnud kõnede arv ei vähenenud, sõitis 
IdaEesti Päästekeskuse päästeauto olukorda kontrollima 9. detsembri õhtul 
kell 23 ja jõudis sündmuskohale kaks tundi hiljem. Tavalised päästeautod 
liikuma ei pääsenud.69 Meeskonnavanem hindas olukorda äärmiselt tõsiseks 
ning alustati päästetöid.70 Läbimatu polnud mitte ainult Padaoru lõik, vaid 
ka maantee Sõmerust Varjani, kusjuures samal ajal oli pooleli veel palju eri
nevaid päästetöid, kus inimelud olid ohus.71

TallinnaNarva maanteel Padaorus 119. kilomeetril oli sõiduautodes, reisi
bussides ja veokites (umbes 200 sõidukit) kaheksal kilomeetril lume vangis 
hinnanguliselt kokku 600 inimest.72 Liiklus oli suletud Sämist  Varjani. Paljud 
neist inimestest olid sunnitud autodes ööbima. ViruNigula spordihoonesse 
oli evakueeritud üle 90 inimese, kellele anti sooja sööki ja jooki ning pakuti 
pesemisvõimalust. 10. detsembril kella 16ks oli  evakueeritud 153 inimest. 
Kokku soovis evakueerimist 177 inimest, autodesse jäänutele pakuti süüa ja 
juua ning neid varustati kütusega.73 Inimesi veeti ära kaheksa BandWageni 
roomikautoga (kolm IdaEesti Päästekeskusest, üks LääneEesti Pääste
keskusest ja neli Kirde kaitseringkonnast).74 Kella 21 paiku oli tee vabastatud 
ning kella 22ks olid kõik inimesed peale ühe spordihoonest lahkunud.

10. detsembril olid LääneVirumaa kõrvalteed lumetormi tõttu läbi matud 
ja veel 11. detsembril oli Harjumaal RaasikuKostivere teel lumevangis 
11 autot. Liiklus (ka lennu ja rongiliiklus) oli tugevalt häiritud ning avariisid 
juhtus kogu Eestis. Liikluses hukkus üks ning surnuks külmus kaks inimest.

Sündmuskohal sujus hästi koostöö Kaitseväe, Kaitseliidu, Nais  kodukaitse 
ja ViruNigula Vallavalitsusega.75 IdaEesti Päästekeskuse juhi Ailar 
 Holzmanni kinnitusel oli päästekeskusel kõige parem koostöö Kaitseliidu ja 
Kaitseväega ning saadi kõike, mida küsiti.76 Samas oli probleeme PõhjaEesti 
Päästekeskuse tööpiirkonnas, kus regionaalsel tasandil vastutavad ohvitserid 

69 Lumetorm Monika ... protokoll 2011, lk 3.
70 Ojala 2011, lk 118.
71 Lumetorm Monika ... protokoll 2011, lk 3.
72 Ojala 2011, lk 118.
73 Ibid., lk 119.
74 Padaoru juhtumist ja Eesti Valitsuse juhtimisvõimetusest 2011. Minister Marko Pome
rantsi 14.01.2011 vastus 13.12.2010 esitatud 10 Riigikogu liikme arupärimisele. Projekt. Sise
ministeerium, lk 5. [Padaoru juhtumist ja Eesti Valitsuse juhtimisvõimetusest 2011]
75 Lumetorm Monika ... protokoll 2011, lk 2.
76 Ibid., lk 3.
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polnud päästekeskuse hinnangul oma pädevuses päris kindlad. Kokkuvõttes 
tõdeti, et tuleb arendada kontakte ning õppida tundma üksteise ressursse.77

Kogutud andmetest nähtub, et pärast EMHI hoiatust edastati info 
 Kaitseväe juhtkonnale, üksustele ning korrapidajale, samuti teavitati Kaitse
liitu. IdaEesti Päästekeskusest saabus Kaitseväele ametiabi taotlus, milles 
paluti nii tehnikat kui ka inimesi, ning Padaoru teelõigule tuli appi Kirde 
kaitseringkonnast ligi 100 kaitseväelast koos tehnikaga.78 Kirde kaitse
ringkonna tehnika kasutamises lepiti kokku juba 9. detsembril kell 14.20.79 
Regioonis osales ligi 200 kaitseväelast ja 30 masinat, patrulliti väikse matel 
teedel, et vältida ummikute tekkimist, ning tõmmati välja 50 sõidukit. 
 Tallinnas aitas tänavaid puhtana hoida ligi 130 kaitseväelast.80

Lisaks Kaitseväele oli kaasatud Kaitseliit, mis sai tormihoiatuse Kaitse
väe juhtimiskeskusest. Kaitseliit toetas Päästeametit, püüdes seda vabastada 
kõrvaltegevusest, sh tegelesid naiskodukaitsjad inimeste toitlustamisega. 
Esimesed vabatahtlikud läksid peale hoiatust kohe välja – Jõelähtme vallas 
tehti seda omal algatusel, mitte käsu korras.81 10. detsembril andis Kaitse
liidu ülem korralduse olla valmis abistama operatiivteenistusi ja kohalikke 
 elanikke ning viis juhtimise malevapealike tasandile.82 Padaoru kandis oli 
väljas 30 kaitseliitlast ning tehnikaga evakueeriti hädasolijaid, toimetati 
inimestele toitu ja osutati puksiirabi.83 Kaitseliit osales ka mitme kadunud 
 inimese otsimises eri maakondades.84 

Lisaks IdaEesti Päästekeskuse tegevusele on võrdlemisi hästi dokumen
teeritud LõunaEesti Päästekeskuse oma. See on ka mõistetav, sest torm ei 
tabanud kogu Eestit samasuguse raevuga ning teeolud ei olnud ühtemoodi 
läbimatud. LõunaEestis vähendas Kaitsevägi samuti muid sõite, et aidata 
tsiviilstruktuure, ning Kaitseliidul oli igas malevas valmis vähemalt ükskaks 
(Tartus neli) hea maastikuläbitavusega veoautot Unimog.85

Peale elanike põhjustas lumetorm probleeme ka abistajatele. Nii nähtub 
sündmuse logist, et 10. detsembril kell 9.28 jäid lumme kinni kaks Kaitseväe 

77 Lumetorm Monika ... protokoll 2011, lk 3.
78 Ibid., lk 7.
79 Holzmann, A. 2011. Lumetorm Monika. Ettekanne. IdaEesti Päästekeskus, 17. veebruar.
80 Lumetorm Monika ... protokoll 2011, lk 7.
81 Ibid.
82 Ibid. Arike, H. 2011. Kaitseliidu ettekanne 09.–10.12.2010 sündmustest, lk 1. [Arike 2011]
83 Lumetorm Monika ... protokoll 2011, lk 7.
84 Arike 2011, lk 1.
85 Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni 10.12.2010 erakorralise istungi protokoll 2010. 
Päästeamet, lk 2.
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Kirde kaitseringkonnale kuulunud puksiiri.86 Ometi oli kell 9.33 esitatud 
info, et Tapa ja Rakvere vahel on tee läbitav ning et Kaitseväe roomikautod 
võivad tulla.87 Kell 11.12 tahtsid Eesti Energia töötajad kolme roomikautot 
elektriliinide kontrolliks. Selleks anti neile Kaitseväe, KohtlaJärve ja Iisaku 
roomikautod.88 Ressursijaotus oli seega 1/3 Kaitseväest ja 2/3 Päästeametist. 
Kuigi Kaitseväe ja Kaitseliidu abi aitas olukorda kiiremini lahendada, ei tohi 
unustada, et põhilahendaja ja ressursiga panustaja oli Päästeamet. 

Eraldi tuleb rõhutada veel Kaitseväe panust kõrvalteede puhastamisel, 
mille jaoks jõudis varustus kohale tegelikult alles peale sündmuse lõppu 
Padaorus. 11. detsembril anti Maanteeameti käsutusse kaks võimsat lume
puhurit Kaitseväe Ämari lennuväljalt.89

Kaitsevägi kasutas olukorra lahendamiseks ka mobilisatsioonivaru, mida 
Kaitseväe juhataja varasemate korralduste vastaselt otsustas teha Kirde 
kaitse ringkonna ülem Martin Herem.90 Kaitseväe toonane juhataja võttis 
seda vähemalt esialgu üsna rahulikult ja isegi päris, kas vajatakse veel abi,91 
kuigi korralduste eiramine võib tuua kaasa teenistusliku järelevalve. 

Sisuliselt toimisid kõik järgmise juhtimistasandi mehhanismid, seal
hulgas vahetasid Päästeamet ja kaitsejõud infot kõige kõrgemal tasandil.92 

Õpikoht

Eeltoodud analüüsist nähtub, et juhtumis hindas Maanteeamet koostöös tee
hooldajaga oma võimeid üle ning seetõttu venis ka päästetööde alustamine. 
Oma võimeid üle hinnata on pigem tavapärane, sarnaseid käitumisjooni võis 
märgata Terviseameti tegevuses COVID19 kriisi lahendamisel 2020. aasta 
alguses. Oluline õpikoht seisneb abi küsimises. Arvestades toonast õigus
ruumi, pidanuks selle juhtumi puhul küsima Päästeameti ja Kaitseväe toe
tust just Maanteeamet. Kuna olukorra lahendamise võttis üle Päästeamet, 
olid nemad ka kaasav pool.

86 Lääne- ja Ida-Viru maakonna lumetormi logi 09.–10.12.2010. Päästeamet, lk 4.
87 Ibid.
88 Ibid., lk 13.
89 Ida-Eesti Päästekeskuse ettekanne olukorrast 2010. Päästeamet, 11. detsember, kell 10.00, 
lk 1.
90 Herem, M. 2012. Juhid, kasutage võimu. – Director, 15. märts.
91 Ibid.
92 Padaoru juhtumist ja Eesti Valitsuse juhtimisvõimetusest 2011, lk 7.
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Kaitseväe abi pakkus pigem kaitseringkonna juht ise, mis on hea näide 
riigi soetatud ja Kaitseväe varude hulka kuuluvate vahendite kasutamisest 
kogu ühiskonna tarbeks. Siinkohal võib laiapindset riigikaitset tõlgendadagi 
nii, et ühiskond kaitseb ennast ohtude vastu kõikide olemasolevate vahen
ditega, olenemata ohu liigist ja soetatud vahendite otstarbest. 

Praegusel ajal aitab riigil kiiremini reageerida ja Häirekeskusel toimuvast 
aru saada ITlahendus, mida toona ei olnud. GIS112 kuvab helistajate asu
koha Häirekeskuse operaatori jaoks kaardile ning see aitab saada ruttu üle
vaate abivajajate paiknemisest. On loodud kõik eeldused, et Padaorulaadse 
juhtumi puhul keskus aduks abivajajate paiknemist väikesel territooriumil. 
See peab aitama kaasa, et päästeoperatsiooni või mistahes muid töid olu
korrale reageerimiseks alustataks varem, isegi kui vastutaja jääb adekvaatse 
otsuse langetamisega hiljaks. 

Oluline on vaadata kriisi keskmest kaugemale, sest kuigi Padaoru kriis 
jäi tegelikult lokaalseks, mõjutasid selle kulgu märksa kaugemalt lähtuvad 
siirded. Olukorda saanuks paremini juhtida ka riigi tasandil. Nii ei suletud 
näiteks Narva piiripunkti, kust raskeid veoautosid tuli halvasti läbita vatele 
teedele järjest juurde, luues ohu ummistada ka ümbersõiduks mõeldud 
kõrval teed. Kaks aastat hiljem korraldatud Padaoru kriisi jäljendaval õppusel 
suleti ka Narva piiripunkt.93

Olukorda hakkas lahendama Siseministeeriumi haldusalasse kuuluv 
Päästeamet, mis kaasas teisi asutusi. Kuigi Kaitseväe ja Kaitseliidu toetus 
võimaldas kriisi kiiremini lahendada, juhtis päästeoperatsiooni põhi raskuse 
kandjana Päästeamet. Siiski aitasid head suhted ning varasem koostöö 
lahenda misele kaasa. Märkimisväärne on seegi, et mitu kriisi lahen dajat 
nii Päästeametist kui ka Kaitseväest oli õppinud koos Eesti Riigikaitse 
 Aka deemias (praegune Sisekaitseakadeemia), sest toona oli sõjakool selle 
osa. Erinevate erialade ühes koolis õpetamine on väga hea näide laiapindse 
riigi kaitse eelduste loomisest. Nähtavasti juhtus see 1992. aastal mõneti 
tahtmatult ning võimalik, et isegi kogemata. Tegelikult jõudis riik teadlikult 
laiapindse riigikaitse kontseptsioonini alles kümme aastat pärast koolide 
lahutamist. 

Ka selle juhtumi puhul mängis tähtsat rolli see, kui hästi teati partner
asutuse ressursse. Sellele viitasid nii Päästeamet, Kaitsevägi, Kaitseliit kui 
ka Siseministeerium. Viimane tõi veel esile, et riigisaladuse ja amet kondliku 
teabega seotud piirangud on infovahetusel ületatavad.94 Kuigi otseseid 

93 Palu 2014, lk 38–40.
94 Lumetorm Monika ... protokoll 2011, lk 8.
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probleeme AKmärkega või riigisaladuseks tunnistatud teabe vahetamisega 
polnud võimalik tuvastada, viitab see otseselt asjaolule, et juurdepääsu
piiranguga materjalidega seoses tekkis probleeme. 

Kriisist järelduste tegemise ajal käsitleti põgusalt päästekompaniide 
taasloomist. Päästeameti peadirektor Kalev Timberg oli nende taasloomise 
vastu, öeldes, et see on möödanik. Tema hinnangul saab arvestada Kaitse
väe  tehnikaga, aga probleeme tekitas riigisiseste (mittesõjaliste) tegevuste 
stra teegia puudumine.95 Aastal 2010 tehti laiapindse riigikaitse vallas alles 
esimesi samme ning seetõttu ei olnud igal alal praktiline koostöö veel kuigi 
kaugele jõudnud. 

Selle juhtumi olulisim osa on aga see, et pakuti valdkonnas olemas olnud 
vahendeid ilma ootamata, et teine pool sõnastaks täpselt ja üksikasjalikult 
kõik oma vajadused. Eraldi tasub märkida, et ressursse kaasati osaliselt ilma 
kõrgema juhtkonna otsese loata ning isegi õigusakte rikkudes. Loomulikult 
tuleb järgida protokolli, kuid otsustusjulgus ning selle adumine, mis muudab 
jõudude tasakaalu ja mis mitte, näitavad head ühiskonna teenimist. Sellised 
juhtumid peaks viima selleni, et õigusakte muudetakse või vähemalt vaada
takse need üle.

3.3. Kolmas juhtum: eurole pandi kroon pähe

Kolmanda juhtumina käsitlen Eesti üleminekut eurole. Kaks esimest olid 
õnnetusjuhtumid, kuid kroonilt eurole üleminekut planeeriti kaua ning see 
oli kõigile teada. Seetõttu pidanuks see olema ka kõige vähem probleemne, 
sest ajasurvet polnud. Ometigi tekkis üleminekul probleeme, mis ei olnud 
tingitud planeerimatusest ega ettenägematutest asjaoludest. Kuigi juhtum 
on sarnaselt kahe eelnevaga üldteada, on info selle üksikasjade kohta kõige 
raskemini kättesaadav. 

Eesti ühines euroalaga 2011. aasta 1. jaanuari südaööl, kuid ettevalmis
tused olid alanud mõistagi tunduvalt varem. Oli loodud asjatundjate 
 komisjon, mille all tegutses seitse euro kasutuselevõtuga tegelevat töögruppi: 
1) Eesti Panga ja krediidiasutuste, 2) ärikeskkonna, 3) valitsusasutuste tehni
lise valmisoleku, 4) tarbijakaitse, 5) õigusloome, 6) kommunikatsiooni ning 
7) eurole ülemineku kriteeriumite täitmise seire ja arvestuse töögrupp.96 
Mingil põhjusel ei loodud alguses turvalisusega tegelevat töögruppi, ning 

95 Lumetorm Monika ... protokoll 2011, lk 9.
96 Kes juhtis euroalaga ühinemise ettevalmistusi? 2011. – Tere euro.
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kuigi asjatundjate komisjoni kuulus Siseministeeriumi kantsler97, ei olnud 
turvalisuse teemat komisjonis arutatud enne 2010. aasta suve, kui seda tehti 
esimest korda Eesti Panga initsiatiivil. 

Samas olid ettevalmistused eurode turvaliseks kohaletoomiseks alanud 
ka ilma asjatundjate komisjoni suuniseta. Selleks oli siseminister loonud juba 
2009. aasta augustis üleriigilise töörühma, et see hindaks euro kasutusele
võtuga kaasnevaid turvariske ja töötaks välja meetmed. Neid tegevusi 
 juhtis Siseministeerium ning kaasatud olid Eesti Pank, politsei, piirivalve, 
kaitse politsei, pangad, sularahakeskus ja veel mitu poolt.98 Ettevalmistuste 
 käigus lepiti kokku strateegia, mille alusel oli kavas europangatähed ja 
 mündid turvaliselt Eestisse vedada ning hiljem jaotada panga kontoritele 
ja  automaatidele. Üksikasjad jäeti operatsiooni korraldavate asutuste ja 
 pankade otsustada.

Kui riigis vahetatakse raha välja, on see alati seotud turvariskiga. Peale 
ühiskonna kõrgendatud huvi pööravad sellele erilist tähelepanu kurja tegijad. 
Lisandub veel maine kahjustamise võimalus, sest kõik probleemid leiaksid 
tee rahvusvahelisse meediasse. Kogemust Eestil selles vald konnas nappis, 
sest eelmine rahareform oli olnud 1992. aastal, kui Eestis tuli  käibele kroon. 
Suur osa personalist oli selle aja jooksul vahetunud, kusjuures neid kaht 
rahavahetust eristas üks äärmiselt oluline tahk. Kroon ei olnud 1992. aastal 
enne käibele tulekut (sh transportimisel) veel maksevahend. Euro oli see
vastu maailmavaluuta, mis oli sularahana käibinud juba kümnendi. Seega 
oli kuritegeliku rünnaku oht vägagi erinev. 1992. aastal tekitas  suuresti 
 kriminogeenne olukord probleeme võimalike kohalike rünna kutega, ent 
eurole üleminekul võis karta rahvusvahelist organiseeritud kuritegevust. 
Seda kinnitas veelgi tõsiasi, et mitmes eurole üle läinud riigis oli üle mineku 
ajal korraldatud rünnakuid. 2010. aasta suvel koolitasid Saksamaa politsei
nikud Eesti ametivendi konvoide saatmise alal ning suur osa koge musest oli 
omandatud Iraagis ja Afganistanis, kus konvoide ründamine oli  igapäevane.99

15. septembril 2010 alustas Eesti Pank euromüntide ja 15. novemb
ril 2010 europangatähtede eeljaotust kommertspankadele.100 Selleks, et 
oleks midagi Eestis laiali jagada, pidi raha kõigepealt Eestisse jõudma. 
Tuli korral dada kümneid euromüntide ja pangatähtede vedusid ning 

97 Asjatundjate Komisjon 2011. – Tere euro.
98 Töörühma moodustamine seoses Euro kasutusele võtmisega kaasnevate turvalisuse 
 riskide hindamiseks ja meetmete väljatöötamiseks. Siseministri 17.08.2009 käskkiri nr 165L; 
siseministri käskkirja muutmine, 22.01.2010, nr 18.
99 Pealtnägija 2011. Eesti Rahvusringhääling, 7. detsember. [Pealtnägija 2011]
100 Eurole üleminek Eestis 2011. – Tere euro.
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julgestus operatsioone.101 Suurte operatsioonide vajalikkuse tõttu ei saanud 
Sise ministeerium oma haldusalas tagada kõigi ülesannete täitmist parimal 
võimalikul viisil. Seetõttu pidid eri ametkonnad koos töötama, kasutades nii 
materiaalseid ja tehnilisi ressursse kui ka väljaõppinud meeskondi.102

Eurole ülemineku kõige suurem ning kriitilisem operatsioon oli 
2. novembril Eestisse saabuv lend, millega toodi kohale suurem osa raha
vahetuseks vaja minevatest europangatähtedest. Eesti Panga esindaja sõnul 
oli tegemist Eesti kõigi aegade suurima sularahaveoga.103 Samuti oli see üks 
suurim sularahavedu kogu euroalal. Operatsiooni kriitiline osa oli rahavedu 
Tallinna lennuväljalt Eesti Panga hoonesse. Seega oli abi küsimine Kaitse
väelt oluline. Lisaks julgestamiseks planeeritud soomusvõimele oli tarvis 
transpordivõimet, milleks plaaniti kasutada Kaitseväe veokeid. 

Nii kirjutaski siseminister politsei ettepanekul kaitseministrile, et infor
meerida teda eesootavast sündmusest ja selle tagamaadest ning juhtida tema 
tähelepanu abipalvele. Üksikasjade läbirääkimiseks sooviti kontaktisikut, kelle 
kaudu politsei täpsed vajadused edastaks.104 Kaitseminister nimetas oma vastu
ses ministeeriumi kontaktisiku, kelle kaudu saab detailid kokku leppida.105 

18. oktoobril 2010 kohtusid Kaitseministeeriumi ja PPA esindajad, et arutada, 
millist varustust on vaja kaasata. Seejärel esitati järgmine tellimus riigi raha
veo julgestamise korraldamiseks 22. oktoobrist 2010 kuni 14. jaanuarini 2011:
• 7 veoautot Man Multilift (1 inimene),
• 2 kahveltõstukit Manitou (1 inimene),
• 1 MercedesBenz Actros Recovery (2 inimest),
• 2 soomustransportööri PasiXA 180EST (2 inimest),
• 2 soomustatud Toyota Land Cruiserit (inimeste arv sõltub taktikalisest 

olukorrast),
• 1 soomustatud Mercedes 270 GD (inimeste arv sõltub taktikalisest 

olukorrast).106 

101 Euro kasutusele võtmisel turvalisuse riskide maandamine 2010a. Siseministri 20.09.2010 
kiri nr 92/81 kaitseministrile. [Euro kasutusele võtmisel turvalisuse riskide maandamine 
2010a]
102 Ibid.
103 Kärmas, M. 2019. „Pealtnägija“ tegi kaasa rangete piirangutega ajaloolise rahaveo. – Eesti 
Rahvusringhääling, 17. aprill.
104 Euro kasutusele võtmisel turvalisuse riskide maandamine 2010a.
105 Euro kasutusele võtmisel turvalisuse riskide maandamine 2010b. Kaitseministri 
19.10.2010 kiri nr 1.122/3852 siseministrile.
106 Kaitseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti kohtumise koosoleku protokoll 
2010. 18. oktoober, kell 11.30.
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2. novembril 2010 allkirjastas Kaitseministeeriumi kantsler käskkirja nr 31, 
millega anti Siseministeeriumile kasutada järgmine riigivara:
• 1 MercedesBenz Actros Recovery,
• 2 soomustransportööri PasiXA 180EST,
• 2 soomustatud Toyota Land Cruiserit,
• 1 soomustatud Mercedes 270 GD.107

Käskkirjast nähtub, et tuleb valmistada ette ministeeriumitevaheline riigi
vara üleandmise leping ning Kaitsevägi peab vormistama vara kasutusse 
andmise akti. Sellest johtub, et tehnika anti kasutada valdavalt ilma perso
nalita. MercedesBenz Actros Recovery puhul ei ole see aga mõeldav, sest 
lisaks sõiduki juhtimisele eeldab sellega tõhusalt töötamine põhjalikku 
 väljaõpet. 

Väärib märkimist, et üle anti just rünnaku tõrjumiseks kasutatav soomus
tehnika, kuid seitse veoautot ja kaks tõstukit jäid üle andmata. Kaitse 
ministeerium põhjendas toona veoautode andmata jätmist sellega, et raha
vedu ei ole Kaitseväe ülesanne, ning kui konvoi satub rünnaku alla, peab 
veoauto juht näiteks teesulgu rammima. Selles on aga juba tunnused Kaitse
väe kaasamiseks jõu kasutamisega ning selleks peab andma loa valitsus, kes 
peab saama nõusoleku presidendilt ja kaitseministrilt. Siseministeerium 
 soovis Kaitseväe transpordivahendeid kaasata ametiabina, st mitte kitsalt 
rahaveoks, vaid veoteenusena. Keegi ei eeldanud, et veoauto või tõstuki
juhid hakkavad jõudu kasutama. Jõu kasutamise küsimus võinuks tekitada 
probleeme soomustatud sõidukite kaasamisel koos personaliga, kuid sellele 
vaatamata anti soomustatud sõidukid üle. Selle juhtumi puhul ei lähtunud 
Sise ministeerium eeldusest, et kaasatakse Kaitseväge jõu kasutamise õigu
sega, ning valitsuselt ei küsitud ka selleks luba. See loonuks pretsedendi 
loa küsimiseks ametiabi puhul ning vedu korraldati erafirma Schenker108 
 sõidukitega. 

Politseile oli aastavahetusele eelnenud ja järgnenud aeg äärmiselt pinge
line, sest koos turvafirmaga G4S täideti lühikese aja jooksul ligi 800 sularaha
automaati üle Eesti. Politsei julgestas kõiki selle perioodi raha vedusid.109 Nii 
oli otsustanud euro kasutuselevõtuga kaasnevate turvalisusriskide hinda
miseks ja meetmete väljatöötamiseks moodustatud töörühm, et vältida 
igasuguseid intsidente, mis kahjustanuks riigi mainet. Relvastatud politsei 

107 Kaitseministeeriumi kantsleri 02.11.2010 käskkiri nr 31. 
108 Šmutov, M. 2010. Galerii: Tallinnasse saabus euro sularaha. – Postimees, 2. november.
109 G4S: Kõik sularahaautomaadid on eurodega täidetud 2010. – Tere euro, 31. detsember.
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osalemine pidi välistama röövi korraldamise katsed. Eurode  turvalise kohale
toomise operat sioonis osales 1668 politseinikku ning rahavedude saatmisel 
läbiti 320 000 kilomeetrit.110 Huvitav on seegi, et 9. detsembril 2010 korral
datud euroveol Virumaale jõudis konvoi Padaorust läbi tund aega enne selle 
ummiku tekkimist, mis vältas seal terve ööpäeva.111

Aastavahetusel, kui tehti viimased suuremad veod, olid Sise ministeeriumi 
sisejulgeoleku asekantsleri ja Kaitseväe juhataja kokkuleppel pandud valmis 
nii soomukid, mida juhtinuks politseinikud, kui ka sõdurid nende tööde 
jaoks, mis ei eeldanud jõu kasutamist. Samuti oli valmistatud ette sise
ministri otsus taastada sisepiiridel piirikontroll juhuks, kui Eestis oleks 
mõnda  konvoid rünnatud, et tõkestada või vähemalt raskendada raha
röövlitel riigist lahkumist. Peale siseministri otsust pidanuks piirikontrolli 
taastamise kinnitama ka valitsus. Õnneks sujus asutuste koostöö tõrgeteta 
ning piirikontrolli ei tulnud ajutiselt taastada. 

Õpikoht

Selle juhtumi puhul on tähelepanuväärne just otsuste aegrida. Kuigi raha
vahetus oli planeeritud ning ka varustuse küsimine pidanuks kulgema 
rutiinselt, see siiski nii ei läinud. Siseminister kirjutas kaitseministrile 
20. septembril 2010 ja kaitseminister vastas talle 19. oktoobril 2010, kasu
tades ära kogu ühekuulise vastamistähtaja. Kaitseministeeriumi ning PPA 
esindajad kohtusid 18. oktoobril 2010 ehk päev enne ametliku vastuse saat
mist. Nähtavasti oli esindaja määramise otsus tehtud, kuid kaitseministril 
all kirjastamata, sest kohtumisel osales juba kontaktisik, kes on järgmise 
päeva kirjas välja toodud. Eesti suurim sularahavedu toimus 2. novembril 
2010 ning samal  päeval (vahetult enne vedu) allkirjastas Kaitseministeeriumi 
kantsler käskkirja vahendite eraldamise kohta, nähes ette klausli täpsustava 
lepingu sõlmimiseks. Sellest käskkirjast nähtub, et kaitseministri käsk
kirja nr 368 „Kaitseministeeriumi valitsemisel oleva riigivara kasutamise ja 
käsuta mise kord“ on muudetud 30. septembril 2010, mis võis olla seotud 
Sise ministeeriumi taotlusega. 12. oktoobril 2010 kohtusid sise ja kaitse
minister Värskas, kus rahaveo teemat ei arutatud, kuna Kaitseministeeriumi 
vastus polnud veel teada ning erimeelsusi ei olnud tekkinud. 

Sellest juhtumist selgub, et rahaveo turvamine kippus olema rohkem Sise
ministeeriumi ja tema haldusala asutuste ainuülesanne, kuigi sellest  sõltus 

110 Politsei- ja Piirivalveameti ametlik Facebooki leht. 
111 Pealtnägija 2011.
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kogu riigi kuvand. Samas tuleb tõdeda, et Kaitseministeeriumi kantsleri 
käskkirjaga kasutada antud varustus oli eurovedude operatsioonil rakkes, 
mis näitab, et tegelikult ametkondade koostöö sujus. Erimeelsused  ilmnesid 
pigem poliitilisel tasandil, kuigi mõlemad ministrid kuulusid samasse 
 erakonda. 

Sarnase näite saab tuua 2020. aasta kriisireservi teemade arutelust,112 
mille käigus kõlanud argumentidest näib osa sarnanevat eurovedudega seo
tud probleemidega. 

4. Järeldused ja kokkuvõte

Artiklis kirjeldati kolme olukorda ja tutvustati veidi probleeme, mis  tekkisid 
nende lahendamisel. Tsiviil ja kaitsevaldkonna koostöö juhtumid saab lühi
dalt kokku võtta kolme lausega. Tean, et koostööpartner vajab abi, ning ma 
pakun seda abi ise (1. juhtum). Loon enesele illusiooni, et saan hakkama, 
ning kaasan partneri liiga hilja (2. juhtum). Tean, et partner vajab abi, kuid 
keeldun seda andmast, viidates (teoreetilistele) juriidilistele takistustele 
(3. juhtum). 

Selgus üks Eesti avaliku halduse tüüpprobleem. Meil on olnud palju eri
nevaid olukordi ja meil on palju kogemusega inimesi, kuid riigina oleme 
 nendega seotud infot väga vähe hilisema analüüsi tarbeks talletanud. Kuigi 
nii nende kolme kui ka teiste juhtumite kohta on ajakirjanduses avaldatud 
palju materjale, on viidatavate ametlike ja avalikult kättesaadavate allikate 
hulk napp. Analüüsitud juhtumite kohta (lennuki hädamaandumine Üle
miste järvel, ummik Padaorus ja eurode turvamise operatsioon) ei ole talle
tatud ammendavat materjali, rääkimata spetsiifilisematest käsitlustest. 

Kriisis algab surve teha erakorraliselt ja kiiresti neidki toiminguid, mis 
olid tegelikult prognoositavad ja tihtilugu tavaoludes päevakorral. Eriti halb 
praktika on see, kui asutusele antud ülesanne on aastaid täitmata, aga kriisi 
ajal ilmneb, et sellest on saanud probleem, millele hakatakse emotsio naalselt 
lahendust otsima. Tuleb hoida lahus meede, mis aitab lahendada kriisi 
 tegelikult, ja meede, mis teeb seda vaid näiliselt. Samuti tuleb eristada juhtu
meid, mille korral planeeritav meede aitab olukorda küll lahendada, kuid 
orga nisatsioonide jaoks on kriisiolukorras liiga koormav seda planeerida, 

112 Saabas, I.; Koorits, V. 2020. Video. Mart Helme: sisekaitse reserv ei konkureeri inimeste 
pärast kaitseväe ja kaitseliiduga. – Delfi, 17. juuli. Vasli, K. (toim) 2020. Jüri Luik vastuseks 
Helmele: ärme heida juba loodut kergel käel kõrvale. – Delfi, 17. juuli. 
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välja töötada ja kasutusele võtta. Siin tekib küsimus, kas lahendus on mööda
pääsmatu või leidub muu toimiv võimalus. See kerkib esile just  pikkade 
 kurnavate kriiside ajal.

Kahe esimese käsitletud juhtumi puhul oli tegemist õnnetusega, mis 
tähendas kiiret ja vahetut kontakti taktikatasandil, kolmas juhtum oli aga 
planeeritud ning ette teada. Seega tehti taktikatasandil koostööd väga hästi, 
sest toimisid varem kokku lepitud või välja kujunenud protseduurid. Koostöö 
sujus koguni nii hästi, et vähemalt Padaoru kriisis anti kasutada Kaitseväe 
varustust, mille saamine eeldanuks pikka protseduuri. Kolmandal juhul läks 
otsustamine aga poliitilisele tasandile, mis polnud kuigi tõhus. 

Kriiside lahendamist on vaja hinnata ning selleks sobiv meetod on arutada 
olukorra lahendamist koos kõigi sellesse kaasatud pooltega. Seda tasub teha 
mõistliku aja jooksul pärast juhtunut, sest siis on toimunu värskelt  meeles, 
aga osa emotsioonidest on jõudnud juba lahtuda. Samuti on vähe nenud või 
lakanud ajakirjanduse surve, mis käib suurte kriisidega vältimatult kaasas 
ning võib tegelikkuses anda aruteludele täiesti väära suuna.

Esitatud uurimisküsimustele saadi järgmised üldistavad vastused.
1. Kahest esimesest juhtumist õppis organisatsioonisiseselt Päästeamet ja 

see on ka dokumenteeritud. Teiste asutuste puhul ei olnud sarnane info 
kättesaadav või taasesitataval kujul jäädvustatud. Kolmandast juhtumist 
on samuti säilinud asutuse sees koostatud dokument, mis pole aga kusagil 
registreeritud.

2. Ülemiste ja Padaoru juhtumi puhul arutati koostöös partneritega kriisi 
lahendamise õpikogemuse vahetamist ning see on protokollitud. Samadel 
nõupidamistel analüüsiti koostöös partneritega ka valmistumist tuleviku 
kriiside ohjamiseks. Eurovedude puhul ei õnnestunud leida kättesaadavat 
materjali kaasatud partneritega hiljem peetud arutelude kohta.

3. Tsiviilmilitaarkoostöö sujus kahe esimese juhtumi korral hästi ning 
pigem oli olemas soov abi pakkuda. Kolmas juhtum oli küll planeeritud 
sündmus, aga koostöö takerdus poliitilisele tasandile. Töötasandil sujus 
see siiski hästi. 

Kolme juhtumi põhjal ei saa teha absoluutseid järeldusi Eesti riigi toimimise 
ega laiapindse riigikaitse kohta, kuid näitlikustavad on need ometi. Laia
pindne riigikaitse eeldab alati tsiviil ja sõjalise sektori koostööd. Kõik kolm 
juhtumit toimusid 2010. aastal ehk ajalises mõttes piisavalt ammu, et nendest 
võib nüüd kirjutada ning õppida. Igast juhtumist võiks teha – ja lausa peaks 
tegema – eraldi uuringu või artikli, sest ametkondlikult ja ka asjaosaliste 
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arvutites on info praegu veel üsna hästi talletatud. Tihti hoitakse seda teavet 
praegusel ajal oma tööprotseduuride tarbeks ning see ei pruugi olla regist
reeritud ega leitav. 2020. aastal möödub neist juhtumitest kümme aastat, mis 
tähendab, et kustub nende maksimaalne AKpiirang ja on võimalik vastavale 
infole ligi pääseda, et neid juhtumeid avalikult uurida. Enamasti olid doku
mendid aga juurdepääsupiiranguta ning ametlikult registreerimata. Regist
reeritud dokumentide puhul kehtivad aga dokumentide säilitamise tähtajad, 
mis tekitavad isegi AKmärkest suuremaid probleeme, sest peagi võidakse 
need dokumendid hävitada. 

Kuigi nendes juhtumites oli Kaitseväe tehnika kaasamisel suur osa, ei 
lahendanud ühtegi analüüsitud juhtumitest Kaitsevägi, vaid ta oli kaasatud 
ühe poolena. Kindlasti aitas aga tsiviilmilitaarkoostöö lahendada olukordi 
efektiivsemalt ning kannatanutele ja ühiskonnale leebemate tagajärgedega. 

Kuigi nende juhtumite puhul ei olnud tegemist hübriidkonfliktiga, tuleb 
arvestada, et asutused tegutsevad olenemata kriisist ühtemoodi. Joonistuvad 
välja samad mustrid ja tegutsemisloogika. Nende juhtumite põhjal võime 
tõdeda, et ühiskond kaitseb ennast ohtude vastu kõikide olemasolevate 
vahenditega, sõltumata ohu liigist ja soetatud vahendite otstarbest.

Analüüsitud juhtumite puhul saab väita, et koostöö oli efektiivne seni, 
kuni otsuseid langetati madalamal tasandil. Sellest järeldub, et mida mada
lamale anname otsustamisõiguse, seda paremini saab riik kriisis hakkama. 
Loomulik on juhtimistasandi ootus teha ise otsuseid, kuid alati tuleb silmas 
pidada, millise tasandi otsuseid on vaja teha millisel tasemel (üksus, regioon 
ja juhtkond). Mõistlik on töötasandi otsuste puhul kasutada pigem järel
kontrolli, mis tähendab, et kõrgema tasandi organ ei otsusta näiteks ressursi 
kasutamise üle, vaid hindab, kas seda kasutati õiguspäraselt. Kui seda kasu
tati õiguspäraselt, siis ei sekkuta, ning kui tuvastatakse mõni puudus, siis: 
1) lõpetatakse vastav tegevus või 2) kui tegevus on vajalik, legitimeeritakse 
selle jätkamine. Niisugune lähenemine on mõistlik, kuna iga otsuse langeta
mine võtab aega ning teatud olukorras võib normi hindamine tagantjärele 
olla ühiskonnale vähem fataalsete tagajärgedega kui pikk poliitiline arutelu.

Kõik kolm juhtumit leidsid aset aastal 2010, mis langes kokku ka laia
pindse riigikaitse kontseptsiooni diskussioonidega. Seetõttu on tähtis fiksee
rida, kuidas tolle ajastu tsiviil ja kaitsevaldkonna koostöö tegelikult sujus. 
See aitab protsesse mõista ja tulevikus tõhustada. 

Kolme juhtumi kokkuvõttes saab anda järgmised peamised soovitused:
1) on vältimatu, et juhtunut tuleb hinnata koostöös partneritega, et olla 

edaspidi parema valmisolekuga;
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2) juhtumite kohta koostatud info tuleb alles hoida ning hoolitseda selle eest, 
et seda oleks võimalik leida;

3) kui AKpiirang on möödas, tuleb juhtumite uurimiseks luua tingimused, 
et infole pääseks ligi;

4) kriise tuleb käsitleda süsteemselt ja akadeemiliselt ning teha tulemused 
kättesaadavaks;

5) varasematest kriisidest tehtud järeldusi tuleb käsitleda süsteemselt välja
õppe osana. 

Info kättesaadavus on tähtis mitte ainult kriisi ajal, vaid kogu aeg. Info liigne 
jagamine võib kahjustada meie julgeolekut ning sama võib teha info liigne 
varjamine, kui vajalik teave ei jõua õigete reageerijateni. Seega tuleks jäigema 
teadmisvajaduse põhimõtte asemel järgida pigem jagamisvajaduse põhi
mõtet. See loob eelduse paremaks infovahetuseks ning tagab ühiskonnale 
parema abi iga kriisi ajal.
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MANTICUS APOLLO PROJEKTI SÕJAMÄNG  
JA SELLE TULEMUSED

Veiko Dieves

Kes enne lahingut templis arvestustega võidab, võib arvestada  
paljuga. Kes enne lahingut templis arvestustega ei võida,  

võib arvestada vähesega. Palju arvestades võidetakse,  
vähe arvestades ei võideta. Mis veel siis, kui üldse ei arvestata.

Sun Zi1

ÜLEVAADE. Manticus Apollo projekti eesmärk oli pakkuda laiapindse riigi kaitse 
toimimise jaoks välja olukorrateadlikkuse süsteem. Selleks, et uurida projekti  käigus 
loodava, tehnilise hüpoteesina esitatud olukorrateadlikkuse tugisüsteemi võimet 
parandada olukorrateadlikkust, tuli esmalt uurida, milline on kehtivate protse
duuride korral laiapindse riigikaitse osaliste olukorrateadlikkus komplekssete olu
kordade lahendamisel. Projekti osaeesmärgi täitmiseks loodi sõjamängurakendus 
ja sõjamängu stsenaarium. Artikkel annab ülevaate loodud sõjamängurakendusest 
ning toimunud sõjamängu tulemustest. Vaatluse all on sõjamängude ja matke
mudelite kasutamine juhtimisviiside uurimisel, Manticus Apollo projekti käigus 
koostatud sõjamängurakendus ning juhtimisviiside teoreetilised lähtekohad. 

Võtmesõnad: sõjamäng, olukorrateadlikkus, mitme valdkonna operatsioon, riigi
kaitse lai käsitus

Keywords: war game, situational awareness, multidomain operation, comprehen
sive national defence

1. Sissejuhatus

Manticus Apollo projekti eesmärk oli pakkuda laiapindse riigikaitse toimi
mise jaoks välja olukorrateadlikkuse süsteem. Laiapindset riigikaitset on 
autor käsitlenud Manticus Apollo 1.4 uurimisraporti eelraportis2. Riigi tasan
dil on defineeritud probleemiklassid ning iga klassi probleeme on määratud 
lahendama selleks loodud organisatsioonid või asutused. Raskus seisneb aga 

1 Sun Zi 2001. Sõja seadused. Läänemets, M. (tlk). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 126. 
2 Dieves, V. 2019. Manticus Apollo 1.4 uurimisraport (eelraport), lk 9, 28.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 15, 2020, pp. 147–176.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/

https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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selles, et probleemid ilmnevad klasside kaupa tihti ühel ajal ning nii ilm nevad 
negatiivsed mõjud. Probleemistiku lahendamiseks läheb vaja kompleksset, 
laiema plaani lähenemist (globaalne optimeeritus), samal ajal kaotamata 
vaiki misi olevat lokaalset optimeeritust. Laiapindne riigikaitse on ajutine, iga 
probleemiringi lahendamiseks loodav globaalne  optimeeritus, mis ei muuda 
allorganisatsioonide struktuuri, kuna see oleks kallis ja keeru line. Laiapindse 
lähenemisega üritab keham3 optimeerida oma konfiguratsiooni selliseks, et 
see oleks võimeline lahendama keerulisemaid, korraga mitmesse valdkonda 
kuuluvaid probleeme, samas muutmata oma alusstruktuuri.

Teine laiapindse riigikaitse käsitlus toetub ressursside ristkasutamise 
ideele. Riik jaotab ressurssi oma klassi probleeme lahendama määratud 
 organisatsioonide vahel. Seejuures jaotatakse ressurssi strateegiatasandi otsus
tega, mida iseloomustab vähene dünaamilisus ja tsüklilisus. Strateegia tasandi 
otsuste vähene dünaamilisus ja organisatsioonide tsüklilised vaja dused 
 ressursside uuendamise järele (pikaajaline planeerimine ning organisat
sioonide püsikulud inimestele ja materjalidele) ei ole aga kooskõlas vajadusega 
lahendada kompleksseid probleeme. Võib tekkida dünaamiline, ajakriitiline 
suure ulatusega probleem, mille lahendamiseks ei jagu ühel organisatsioonil 
ressurssi. Sel juhul tekib organisatsioonil vajadus naaberorganisatsioonide 
ressursside järele. Nii sel organisatsioonil, riigil kui ka teistel organisatsioo
nidel tekib vajadus olla teadlik ressursside olemasolust, asukohast ja kasutus
vajadusest. Selline infovajadus, aga ka ressursside liikumine ühest asutusest 
teise haldusse, on kirjeldatav kui riigikaitse laia käsituse dünaamika.

Eesti laiapindse riigikaitse mudeli põhiteesid on kujutatud joonisel 1. 
 Joonisel on asutused a…d, kes lahendavad enda klassi probleeme (a…d). 
 Selleks koguvad asutused probleemistiku kohta informatsiooni VOOT 
tsüklis.  Seejuures täidavad organisatsiooni alamad astmed laiapindse 
riigi kaitse süsteemis vaatlefunktsiooni (V, ’vaatle’) ning organisatsiooni 
kesktase täidab orienteerifunktsiooni (joonisel esimene O, ’orienteeri’). 
Orga nisatsiooni juhtkond valib tegevuskäike ning otsustab nende üle 
 (joonisel teine O, ’otsusta’), lähtudes olukorra informatsioonist ja kasutada 
olevatest ressurssi dest, ning jõustab otsused organisatsiooni alamastmete 
tegevuste kaudu (joonisel T1 – tegevus). 

3 keham (ingl entity) ’keegi või miski, millel on iseseisev tahe ning mis võtab osa mitme 
valdkonna operatsioonist’. Manticus Apollo 2020. Manticus Apollo terminiloend. Ülesanne 
1.1. Terminoloogia (terminiloend). Versioon 1.0. Projekti teostajad Cybernetica AS, Tallinna 
 Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Kaitseväe Akadeemia. Esitatud 7. septembril. [Manticus Apollo 
2020] 
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Probleem

Asutus a Asutus b Asutus c Asutus d

Klass a b c d

V

O

O

𝑇𝑇�
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Reserv
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Joonis 1. Eesti laiapindse riigikaitse mudel

Kogu riigi ees seisev probleem on aga laiem kui vaid asutuse a  hallatav 
probleemi klass. Laiapindses lähenemises koordineerivad kaks (või enam) 
asutust oma tegevusi, et algatada tegevus T3, mis mõjutab korraga probleemi
klasse a ja b. Asutus a, kellel on juurdepääs asutuse b ressurssidele, võib 
 viimaste toel muuta ka omaenda tegevust, algatades tegevuse T2, mis võib 
olla probleemile klassis a sobivam lahendus kui tegevus T1. 

Eelnevast lähtudes oli Manticus Apollo projekti põhiküsimus järg
mine: kuidas tekitada asutustes ja organisatsioonides olukorrateadlikkus 
 komp leks sete probleemide kohta nii, et nende kollektiivne ja individuaalne 
võime lahendada keerukaid probleeme suureneks ja asutused oleksid oma 
tegevuses edukamad? Projekti algul püstitati tööhüpotees, mille järgi tegut
sevad laiapindse riigikaitse ülesandeid lahendama pidavad asutused tege
likkuses nn silotornimeetodil, suheldes eelkõige asutuse piires ning lahen
dades üksnes sealseid probleeme.

2. SAS-050, SAS-065 ja SAS-085 eeskuju

Organisatsiooni edukuse, tema olukorrateadlikkuse ja juhtimisviisi oma
vahelisi seoseid on uuritud alates võrgupõhise sõjapidamise (ingl network 
centric warfare), tuntud ka kui võrgupõhise võime (ingl network enabled 
capability) teooria loomisest. NATO Teadus ja Tehnoloogia organisatsiooni 
(NATO Science and Technology Organization; STO) süsteemi analüüsi 
 (System Analysis and Studies; SAS) paneeli uurimis rühmad SAS050, 
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SAS065 ja SAS085 on uurinud, millised organisatsioonid on probleemide 
lahendamisel edukamad ja miks. 

SAS050 uuris uusi juhtimisviise. Sealhulgas hakati välja arendama 
 kontseptuaalset mudelit, määrates selle mudeli võtmemuutujad ja nende
vahelised seosed.4 SAS050 töö peamine tulemus oligi juhtimise kont sep
tuaalne mudel, mis koosneb referentsmudelist, väärtusvaatest ja üldisest 
tegevusvaatest.

SAS065 arendas SAS050 töö tulemuste põhjal välja NATO võrgupõhise 
võime juhtimise küpsuse mudeli (ingl NATO NEC C2 maturity model). Selle 
põhiteesid on järgmised.

1. Juhtimisviisid on esitatud skaalal konfliktsest kuni servajuhtimisviisini 
(kirjeldatud allpool, vt ka joonis 2). Kõiki neid saab paigutada juhtimis
viiside kontseptuaalsesse ruumi (SAS050 määratlus).

2. Juhtimisviisid kirjeldavad suhteid nii kehamite5 sees kui ka vahel. Kehami 
valitud juhtimisviis on otseselt seotud kehami edukusega probleemi 
lahendamisel.6

SAS065 töörühma arendatud juhtimisviiside (ingl C2 approaches)7 mudel 
on esitatud joonisel 2. Selle järgi koosneb juhtimisviiside kontseptuaalne 
ruum kolmest dimensioonist: kehamite vahel informatsiooni jagamine, 
kehamitevaheliste interaktsioonide mustrid ning kehamite kogumile antud 
otsustusõiguse jaotumine kogumi sees. Konfliktne juhtimine on mudeli järgi 
kirjeldatav kui piiratud tegutsemismustriga, ilma otsustusõiguse ja infor
matsiooni jagamiseta juhtimisviis. Skaala teises otsas asub serva juhtimisviis, 
mille puhul kehamite vahel toimivad erinevad tegevusmustrid ning kehamid 
jagavad omavahel meelsasti informatsiooni ja otsustusõigust.

4 SAS-050. 2006. Exploring New Command and Control Concepts and Capabilities. Final 
Report. NATO Science and Technology Organization, p. 1. 
5 Keham võib olla organisatsioon, selle allosa, eraldiseisev grupp või isegi üksikisik.
6 SAS-065. 2010. NATO NEC C2 Maturity Model. Command and Control Research Program 
(CCRP) Publication Series. NATO Science and Technology Organization, p. xvi. [SAS-065, 
2010]
7 command and control (C2) ’juhtimine’ 
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2.9 NATO NEC C2 MATURITY MODEL 

SAS-065 was chartered in 2006 to develop a NATO NEC C2 Maturity Model (N2C2M2), that defined the 
characteristics and capabilities of the approach to C2 needed to support each of the four NATO NEC capability 
levels that ranged from de-conflicting to coherence38 (see Figure 2II.5: NATO NEC C2 Maturity Model 
Approaches).   The basic building blocks of the maturity model are approaches to C239 that were designed to 
possess the capability necessary to support each of the NATO NEC Capability levels.       

 
                               

       Figure 2.5: NATO NEC C2 Maturity Model Approaches                                                                         

                                                       
38 NATO NEC Feasibility Study  http://www.dodccrp.org/files/nnec_fs_executive_summary_2.0_nu.pdf   
39 The “fifth” approach to C2, Conflicted C2, while also depicted in this figure is not considered to be a Collective C2 Approach 

although it is clearly an option.   In Conflicted C2, the entities do not allocate any decision rights to the Collective, nor do they 
interact with other entities, nor do they shared information with others.  Thus, there is no “Collective C2”, only Entity C2 because 
the entities operate entirely independently and thus have a significant likelihood of getting in each other’s way.   

Joonis 2. NATO võrgupõhise võime juhtimisviiside küpsusmudel8 

Ühtlasi arendas SAS065 edasi varasemat võrgupõhise sõjapidamise  teooriat9, 
kombineerides võrgupõhise sõjapidamise sfäärid protsessiloome väärtus
ahelatega. Tekkinud võrgupõhist väärtusahelat on kirjeldatud  joonisel 3. 
Mudeli järgi on võrgupõhise võime eeltingimus robustsed võrgud, mille 
kaudu saab jagada informatsiooni. Informatsiooni jagamine võimaldab 
saada kvaliteetsemat informatsiooni ning viib kehamitevahelise koostööni, 
see omakorda parandab informatsiooni kvaliteeti. Kvaliteetne jagatud infor
matsioon võimaldab jõuda olukorrateadlikkuse tekkeni ning jagada seda10. 
Kehami olukorrateadlikkus, jagatud olukorrateadlikkus ja koostöö kehamite 
vahel viib jagatud kavatsuseni ning iseenesliku sünkroniseerimiseni. Kõike 
seda on vaja ülesande tõhusaks lahendamiseks (hilisemates uurimustes 
sõnastatakse see ümber probleemi edukaks lahendamiseks).

8 SAS-085. 2014. C2 Agility. Final Report. NATO Research and Technology Organization, 
p. 41. [SAS-085, 2014]
9 Vt Alberts, D. S.; Hayes, R. E. 2003. Power to the Edge: Command, Control in the Infor
mation Age. Washington, D.C.: CCRP Publication Series. [Alberts, Hayes 2003]
10 SAS065 toetus oma analüüsis Mica Endsley teooriatele kui tolle ajahetke tunnustatuimale 
teoreetilisele lähenemisele.
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Orientation

improved awareness and understanding,48 and develop high 
levels of  shared49 awareness and understanding across a col-
lective. Achieving a significant amount of  shared understand-
ing enables a collective to be more agile and span more of  the 
C2 approach space, which is needed to realise higher levels of  
NEC capability. Higher levels of  C2 maturity and NEC capa-
bility promise to be both more effective and more agile.

Figure 1: 
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48. Awareness and understanding are two different measures. Awareness refers 
to perceptions of  a current situation and what it is becoming, while understanding 
goes beyond awareness and includes perceptions of  a larger picture including 
cause and effect as well as temporal dynamics. See Understanding Command and 
Control, Chapter 3.
49. Shared as used in the terms shared awareness and shared understanding connote 
entities having similar (but not necessarily exactly the same) perceptions and 
interpretations of  available information. Thus, in order to achieve a useful 
level of  shared awareness and shared understanding, the information shared 
must include not only situational information but also information that reflects 
cultural aspects of  and experiences relevant to the situation so that entities can 
better understand the filters and models being employed. 

Joonis 3. Võrgupõhine väärtusahel11 

SAS085 keskendus juhtimisväledusele või vilkusele. Väledus (ingl agility) 
on võime kohaneda kiiresti asjaolude muutumisega ja neid muutusi ära 
 kasutada12. Juhtimisväledus võimaldab kehamitel kasutada ressursse õigel 
ajal ja tõhusalt erisugustes ülesannetes ja erinevates olukordades.  SAS085 
formuleeris juhtimisväleduse mudeli, mille järgi tuleb selleks, et olla  mingis 
olu korras edukas, kasutada sobivat juhtimisviisi. Juhul kui olukord  muutub, 
võib kehami kasutatav juhtimisviis osutuda asjakohatuks. Edukamad 
on need kehamid, kes on võimelised muutma oma juhtimisviisi. Selline 
juhtimis viisi muutmise võime koosneb (1) võimest märgata olulisi juhtimis
valikut mõju tavaid asjaolude muutusi, (2) arusaamisest, milline juhtimis
viisidest on arvestades uusi asjaolusid ja ülesannet sobivam ning (3) võimest 
muuta vajadust mööda oma juhtimisviisi.13

Joonisel 4 on kujutatud juhtimisväleduse mudelit. Keham võtab osa ette
võtmisest, mis asub ettevõtmiste ruumis (Eruum). Asjaolude muutumine 
Eruumis peaks viima ka juhtimisviisi valiku muutumiseni juhtimisviiside 
ruumis (kuigi mitte tingimata).

SAS085 tegevuse peamine väärtus seisneb aga matkemängude 
korraldamises eri programmidega (ELICITIDA, ELICITTRUST14,  

11 SAS-065, 2010, p. 27.
12 Manticus Apollo 2020.
13 SAS-085, 2014, p. ii. 
14 Ruddy, M. 2007. ELICIT – The Experimental Laboratory for Investigating Collaboration, 
Informationsharing and Trust. – Proceedings International Command and Control Research 
and Technology Symposium (ICCRTS), Newport, RI (June 2007).
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IMAGE15, WISE16 ja PANOPEA17). Matkemängude käigus leiti, et kuigi üld
juhul võib servajuhtimisviisiga (vt joonis 2) organisatsiooni lugeda kõige 
vilkamaks ja edukamaks, esineb suure dünaamikaga spetsiifilisi olukordi, 
kus on edukamad teistsugused juhtimisviisid18. 
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For each region in this Endeavor Space, there is presumably an appropriate C2 Approach, as depicted in Figure 
EO-3: Appropriate C2 Approach.    

 

 

 

 

 

 

 

 

As case studies and experiments have shown, entities that carefully consider the nature of the mission and 
circumstances they face and initially adopt an appropriate C2 Approach increase their likelihood of success.  
Over time, entities and Collectives may need to be able to successfully operate in many regions in the 
Endeavour Space.   There will also be times when an entity is engaged in a highly dynamic situation where the 
mission, and/or the circumstances will change and one’s current C2 Approach will no longer be appropriate.   
For both of these reasons then, there is a need to be able to employ more than one approach to C2 to be 
effective and to remain effective.   Thus, entities and Collectives will need to develop the ability to navigate 
through the C2 Approach Space in response to changing missions and circumstances.  This ability to manoeuvre 
in the C2 Approach Space is necessary for an entity to have if they are to manifest C2 Agility.  This ability to 
maneuver in the C2 Approach Space is depicted in Figure EO-4: C2 Maneuver.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure EO-3: Appropriate C2 Approach

Figure EO-4: C2 ManeuverJoonis 4. Juhtimisviiside valik19 

3. SAS-143 eesmärk ja senised tulemused

2018. aastal alustas SAS143 töörühm tegevust eesmärgiga uurida vilgast 
inimeste, võrgupõhise tehisintellekti ja autonoomsete kehamite mitme 
valdkonna operatsioonide juhtimist vaenulikus tava ja küberkeskkonnas20. 
Esmalt jagas töörühm operatsioonivaldkonnad füüsiliseks, virtuaalseks ja 
sotsiaalkognitiivseks, eirates kehtivat NATO jaotust. Seejärel sõnastati hüpo
teesid mitme valdkonna operatsioonide edukuse kohta. Leiti, et uurimis
rühm peab keskenduma iseenesliku sünkroniseerimise ja harmoniseerimise 

15 Lizotte, M.; Bernier, F.; Mokhtari, M.; Boivin, E. 2013. IMAGE Final Report: An Inter
active ComputerAided Cognition Capability for C4ISR Complexity Discovery (No. TR 2013
397). Québec: Defence Research and Development Canada – Valcartier.
16 Pearce, R.; Robinson, A.; Wright, S. 2003. The Wargame Infrastructure and Simulation 
Environment (Wise). – Proceedings of the KnowledgeBased Intelligent Information and 
 Engineering Systems Conference. Oxford, pp. 714–722.
17 Bruzzone, A. G.; Tremori, A.; Merkuryev, Y. 2011. Asymmetric Marine Warfare: 
 PANOPEA a Piracy Simulator for Investigating New C2 Solutions. – Proceedings of the SCM 
MEMTS Conference. SaintPetersburg.
18 SAS-085, 2014, pp. 124–128.
19 Ibid., p. 22.
20 SAS-143. 2019. Final Report Draft, March 21, p. 3. [SAS-143, 2019]
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uurimisele. SAS085 sõnastatud tegevusruumi (ettevõtmiste kontseptuaalse 
ruumi)  kirjeldus formaliseeriti ning määratleti kolme mõõtme, tegevuste 
komplekssuse, põhjuslikkuse ja dünaamika kaudu21. 

Manticus Apollo projekti eesmärk oli pakkuda välja laiapindse riigikaitse 
probleemide lahendamisele kaasa aitav riigi olukorrateadlikkuse süsteem. 
SAS143 töörühma uurimistulemusi ja lähenemisviisi saab kasutada ka 
 Manticus Apollo projektis, kuna laiapindset riigikaitset võib mõista mitme 
valdkonna operatsioonina, mille edukus sõltub kehamite individuaalsest edu
kusest ja võimest harmoniseerida (ingl harmonize) omavahelisi jõupingutusi. 

Entity view

Enterprise view
A model

Enterprise Time Coordinates in E-space Entities Success
(y/n/-)

E₁ t₁ P(Dy₁, In₁, Tr₁), V(Dy₁, In₁, Tr₁), SC(Dy₁,
In₁, Tr₁)

a, b, e y/n/-

E₁ t₂ P(Dy₂, In₂, Tr₂), V(Dy₂, In₂, Tr₂), SC(Dy₂,
In₂, Tr₂)

a, b, d

E₁ … … …
E₁ tₓ P(Dyₓ, Inₓ, Trₓ), V(Dyₓ, Inₓ, Trₓ), SC(Dyₓ,

Inₓ, Trₓ)
b, d

Entity Time Coordinates in 
C2 A-space

Operational 
domains

Harmonization
𝑯𝑯 𝑯 𝐻𝐻�,… , 𝐻𝐻�

Success
(y/n/-)

A t₁ DoI₁, PoI₁, AoDR₁ P…SC H⊆ 𝐻𝐻𝐻, … ,𝐻𝐻𝐻 -
A t₂ … … … No
A … … … Yes
A tₓ … … No

Time

t₁ t₂ t₃ t₄ t₅ t₆

Enterprise 1

Enterprise 2

Enterprise 3

Sometimes domain coordinates can be empty 
(not represented in enterprise description)

Joonis 5. Ettevõtmise ja kehami vaatenurga mudel22 

Joonisel 5 on kujutatud ettevõtmise (ingl enterprise) ja kehami eri nevaid vaate
nurki. Ettevõtmine on kindlal eesmärgil tegutsemine, üritus või muu algatus, 
mis leiab aset reaalajas23. Joonisel 5 all vasakus nurgas on kuju tatud mitut ette
võtmist, mis ei ole omavahel seotud, kuid toimuvad peaaegu samal ajal. Igal 
ettevõtmisel on Eruumis oma koordinaadid iga operatsiooni valdkonna kohta, 
milles see aset leiab (mõnes valdkonnas koordinaadid puuduvad, st ette võtmine 
ei leia aset selles valdkonnas). Igal ajahetkel võtab ettevõtmisest osa üks  

21 Johansson, B. J. E.; Carlerby, M.; Alberts, D. 2018. A Suggestion for Endeavour Space 
Dimensions. – 23rd International Command and Control Research and Technology Sympo
sium (ICCRTS): MultiDomain C2, Vol. 9. International Command and Control Institute. 
[Johansson et al. 2018]
22 Autori koostatud SAS143 töörühma uurimistöö jaoks.
23 Manticus Apollo 2020.
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või mitu kehamit. Igal ajahetkel võib ka  hinnata, kas ettevõtmine on edukas 
või mitte (või edukus ei ole teada või ei ole  hinnatud). Ette võtmises osalevatel 
kehamitel on ajaväärtus juhtimis viiside ruumis vaadel daval ajahetkel. Iga 
kehami kohta saab otsustada, millistes vald kondades see  tegutseb (mõned 
kehamid tegutsevad korraga mitmes valdkonnas), millised on kehamite
vahelised harmoniseeritusastmed ja kas keham on vaadel daval ajahetkel edu
kas või mitte (või ei ole edukus vaadeldaval aja hetkel määratav või oluline).

SAS143 on huvitatud harmoniseeritusest ja selle seosest ettevõtmise 
edukusega. Harmoniseeritus on määratletud kehamitevaheliste juhtimis
seostena. Definitsioon toetub SAS065 töörühma uuritud kehamite ja nende 
allosade vaheliste seoste kirjeldustele, kattudes juhtimisviiside kirjel dustega. 
Loodav harmoniseeritus on jaotatud vahemikus H0 kuni H4,  milles H0 
tähendab seoste puudumist kehamite vahel (võrreldav konfliktse juhtimis
viisiga). H1 on  võrreldav hajutatud juhtimisviisiga (vt joonis 6), kus igas keha
mis vahen davad teiste kehamitega informatsiooni üksikud isikud või sõlmed 
(ingl node). H2 on võrreldav koordineeriva juhtimisviisiga, kus kehamid 
moodustavad enda teatud osadest ülesandeklastrid. H3 on võrreldav koos
töise juhtimisviisiga, kus ülesandeklastrid ja kehami sisse suunatud kehami 
osad on sarnase suurusega. H4 on võrreldav servajuhtimisviisiga, kus ena
mik kehamite osi on kaasatud ülesandeklastritesse määral, mis meenutab uut 
organisatsiooni ehk kehamit, st enamik kehamite osi on ülesandeklastrites.

52  NATO NEC C2 Maturity Model
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graph of  the interactions for the collective of  participating 
entities would show a number of  clusters, each corresponding 
to an individual entity with no links between individuals in dif-
ferent entities; in other words, a set of  isolated entity clusters. 
This is illustrated in Figure 6.

Figure 6: 

individual
interaction

cluster

Entity Cluster Entity Cluster

Entity Cluster

Entity Cluster

Entity Cluster

          

Conflicted C2: Interactions for the Collective of Participating Entities

De-Conflicted C2

The objective of  De-Conflicted C2 is the avoidance of  adverse 
cross-impacts between and among the participants by parti-
tioning the problem space. In order for entities to de-conflict 
their intents, plans, or actions, they need to be able to recog-
nise potential conflicts and attempt to resolve them by parti-
tioning across geography, function, echelon, and/or time. This 
involves limited information sharing and limited interactions. 
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Depicted in Figure 8, De-Conflicted C2 requires minimal, epi-
sodic interactions between and among individual clusters, each 
of  which represents a given participating entity.

Figure 8: 
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De-Conflicted C2: Interactions for the Collective of Participating Entities

Coordinated C2

The objective of  Coordinated C2 is to increase overall effec-
tiveness by (1) seeking mutual support for intent, (2) developing 
relationships and linkages between and among entity plans and 
actions to reinforce or enhance effects, (3) some initial pool-
ing of  non-organic resources,64 and (4) increased sharing in the 
Information Domain to improve the quality of  information. 

64. Non-organic resources refers to resources not owned by participants. These 
include access to bridges and roads, and sharing of  higher level ISTAR and 
logistics.
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Figure 10: 
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Coordinated C2: Interactions for the Collective of Participating Entities

Collaborative C2

The objective of  Collaborative C2 is to develop significant syn-
ergies by (1) negotiating and establishing collective intent and a 
shared plan, (2) establishing or reconfiguring roles, (3) coupling 
actions, (4) rich sharing of  non-organic resources, (5) some pool-
ing of  organic65 resources, and (6) increasing interactions in the 
Social Domain to increase shared awareness. This approach 
to C2 involves more than common intent; it involves the col-
laborative development of  a single shared plan. The intents 
of  the entities/elements are subordinate to common intent. 
Entities may have other intents as long as they do not conflict 
with, or detract from, common intent. Similarly, entity plans 

65. Organic resources are those owned by a participant. They may include 
vehicles, weapons, and local supplies.
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Figure 14: 
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Edge C2: Interactions Between and Among Participating Entities

C2 APPROACHES AND THE C2 APPROACH 
SPACE

Figure 15 summarises the attributes of  each of  the C2 
approaches in terms of  the region they occupy on the C2 
approach space (described by the three variables listed 
across the top). The relationships among the approaches are 
depicted by gaps between Conflicted and De-Conflicted C2 
and Collaborative and Edge C2. Because the exact bounda-
ries are difficult to precisely define, the boundaries between 
De-Conflicted, Coordinated, and Collaborative C2 are illus-
trated by dashed lines (see Figure 15).
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Figure 12: 
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Collaborative C2: Interactions to the Collective Participating Entities

Edge C2

The objective of  Edge C2 is to enable the collective to self-
synchronise. The ability to self-synchronise requires that a 
rich, shared understanding exists across the contributing ele-
ments. This, in turn, requires a robustly networked collection 
of  entities with widespread and easy access to information, 
extensive sharing of  information, rich and continuous interac-
tions, and the broadest possible distribution of  decision rights. 
Self-synchronisation includes self-organisation. Thus, entities 
or collections of  entities can look and behave as if  they are 
employing other approaches to C2. The key differences are: 
In Edge C2 the rights to decisions are broadly distributed even 
when it appears that decisions are being made by a limited set 
of  individuals or entities. This is because other entities main-
tain their decision rights. In Edge C2, patterns of  interaction 

H0 H1 H2 

H3H4

Joonis 6. Harmoniseeritusastmed H0 kuni H4, juhtimisviisi kobardiagrammid24

24 SAS-143, 2019 järgi autori koostatud.
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Joonisel 7 on kujutatud SAS143 lõppeesmärki: kehami edufunktsiooni 
mitme valdkonna operatsioonides. Keham A valib ettevõtmise asukoha 
järgi E ruumis sellise juhtimisviisi ja harmoniseeritusastme, mille puhul 
tema  valitud juhtimis viisi (väljendatav koordinaatidena juhtimisviiside 
kontsep tuaalses ruumis) ning koordinaatide vahel Eruumis ja Hhulgas 
(kõik võimalikud  harmoniseeritusastmed teiste kehamite vahel) eksis
teerib edukuse serv. Termi nit serv kasutatakse siin graafiteooriast lähtudes. 
 Sellega tähistatakse omavahel ühendatud positsioone (graafi tippe) erine
vates  hulkades või ruumides juhul, kui asukohta nendel positsioonidel saab 
 seostada ettevõtmise eduga.

C2 E
=

Kehami edufunktsioon valitud 
ettevõtmises

Kehami edufunktsioon valitud 
ettevõtmises valitud ühtlus-

astmetega

Keham A
Graafiteooria

H

H1, H2, H3

Joonis 7. Kehami edufunktsioon. Autorid Veiko Dieves ja Rihhard Nadel 

SAS143 töörühm on kahe aasta jooksul täiustanud teoreetilist lähenemist 
ning defineerinud hüpoteese, teinud juhtumiuuringuid ja kasutanud matki
mist, et luua analüüsiks ja edufunktsiooni loomiseks vajalikku andmestikku. 
Manticus Apollo projekti järeldusi on võimalik kanda üle SAS143 projekti ja 
vastupidi, SAS143 töörühma tulemusi on tulnud arvestada Manticus Apollo 
projektis.

Järeldused

Olukorrateadlikkust ei saa vaadelda lahus juhtimisviisidest ja  teooriast. 
Manticus Apollo projektis oli vaja otsustada, millised on laiapindse riigi kaitse 
kui mitme valdkonna operatsioonide eduks sobilikud harmoniseeritus 
astmed. Valitud harmoniseeritusastme vastavust edukusega on võimalik  

Kehami edufunktsioon valitud
ettevõtmises

Kehami edufunktsioon valitud
ettevõtmises valitud  

harmoniseeritusastmetega
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katsetada sõjamängu käigus. Sõjamängu jaoks defineeritakse edukus 
 olukorrateadlikkusena mingil ajahetkel. Sellega ei vaadelda  kehamite saavu
tatud tulemusi reaalses (mängu)maailmas, kuna tegelik mõju eksperimendi 
või mängu käigus võib olla juhuslik. Küll aga seatakse hüpotees, et organisat
sioon või keham,  kellel on parem olukorrateadlikkus, valib tõe näoliselt sobi
vaima käitumisviisi vajaliku tulemuse saavutamiseks (st ei proovita järele, 
kas mängijate otsused olid adekvaatsed; otsuste adekvaatsuse suurendamine 
jäetakse täielikult organisatsioonide endi hooleks). 

4. Manticus Apollo sõjamäng

Manticus Apollo projekti üks vaheetappe oli osaliste omavahelise  suhtluse 
(infovahetuse) uurimine, et selgitada välja, milline on laiapindse riigi
kaitse osaliste olukorrateadlikkus komplekssete olukordade lahendamisel. 
Uurimis viisina kasutati sõjamängu ehk lauaõppust, mis toimus  kinnises 
võrgus selleks loodud matkesüsteemi kasutades. Sõjamängu osalisteks 
 kutsuti erinevate asutuste (nt Politsei ja Piirivalveamet, Kaitseliit, Pääste
amet) esindajad (eksperdid), kelle ülesanne oli koguda sõjamängus esitatud 
olukordade lahendamiseks teistelt asutustelt informatsiooni, jagada teistele 
informatsiooni ning langetada oma asutuse pädevusse kuuluvaid otsuseid. 
Manticus Apollo projekti sõjamäng toimus 16. mail 2019. Selle tulemusena 
tekkis mängus vahetatud sõnumite loend, mis sisaldab 1109 unikaalset 
 sõnumit. See juures saatsid mängujuhid sündmuste kirjeldamiseks välja 115 
sõnumit. Siinses artiklis kasutatakse kirjeldatud andmehulka analüüside 
alusena. Sõjamängu eesmärk oli uurida, kuidas erinevad osalised oma vahel 
informat siooni vahetavad, st kellega nad suhtlevad olukordade lahenda
miseks, ja  millised on nende infovajadused.

4.1. ELICIT-i matkeprogrammi eeskuju

Organisatsioonide toimeloogika ja probleemilahendusvõime sõltuvust kasu
tatavast juhtimislahendusest on uuritud sõjamängu matkevahendite abil 
varemgi. Neist tuntuim on ELICITi programm, mille arendas välja  Ameerika 
Ühendriikide kaitseministeerium eesmärgiga teha empiiri listele meetoditele 
tuginedes kindlaks, millised suhted ja seosed valitsevad eri juhtimis tegevustes. 
ELICIT on virtuaalne keskkond, kus inimesed või tehistoimijad25 saavad 

25 toimija ’kehami esindaja või matkija süsteemis’
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omavahel suhelda seadistatava võrgu kaudu, et lahendada neile  määratud 
ülesandeid. Manticus Apollo sõjamäng on eesmärgilt lähedane ELICITiga. 
Manticus Apollo sõjamängu peamine erinevus  ELICITist seisneb selles, 
et see on skaleeritav. Kuid Manticus Apollo sõjamängus  puuduvad sellised 
ELICITi funktsioonid nagu rakendusesisene andme töötlus ja tarkvara
robotid, kes vahetaksid omavahel automaatselt, varem loodud reegli kogumi 
alusel infot ning teeksid otsuseid. Samas ei ole see Manticus Apollo sõja
mängu eesmärk, kuna eelkõige on tegu ekspertide käitumise salvestamiseks 
mõeldud sõjamänguga.

4.2. Manticus Apollo sõjamängu funktsioonid ja ülesehitus

Manticus Apollo sõjamängus esitab mängujuht ekspertidest mängijatele 
infot ja saadab sõnumeid. Mängijad näevad sõnumeid, mida mängujuht ja 
teised mängijad on neile saatnud, ning võivad suhelda nii omavahel kui ka 
saata vastavas rakenduses sõnumeid nn mängumaailma aadressile (vestlus
ruum maailma tasandil; ingl world chat). Viimases kirjeldavad mängijad 
oma füüsilisi reaktsioone välismaailmas toimuvale.

Manticus Apollo sõjamäng võimaldab mängu ette valmistada, kasu
tades selleks mõeldud mänguloomisvaadet. Selles defineeritakse mängijad 
ning nende juurdepääs suhtluskanalitele ja nii avalikele kui ka asutuse
sisestele veebilehekülgedele. Lisaks määratakse selles vaates mängujuhi saa
detavate sõnumite omadused. Sõnumi loomisel määratakse (1) sõnumi sisu; 
(2)  passiivne või aktiivne toimija, kes sõnumi saab; (3) kanal, kus sõnum 
saade takse (veebilehe postitus, epost, vestlusruumi sõnum); (4) aadress, 
kuhu sõnum saadetakse (vt joonis 8).

Kui e-post või  
vestlusruum, siis  

kes on sõnumi saaja
 Sõnumi tekst  Sõnumi  

saatja

 Sõnumi  
saatmise  

kanal

Joonis 8. Manticus Apollo sõjamängu sõnumite sisestusskeem 

Mängu juhib mängujuht mängujuhi vaates, kus ta otsustab varem koos
tatud sõnumite saatmise üle. Saadetavad sõnumid liiguvad sõnumi kirjel
duses määratud kanalite kaudu adressaatideni, kus neile sõnumitele saavad 
juurdepääsu mängijad. Seejärel saab sõnumites kirjeldatud informatsioon 
osaks mängija olukorrateadlikkusest. Olukorrateadlikkusele toetudes lange
tavad mängijad otsuseid, saadavad sõnumeid teistele osalistele ja kirjeldavad 
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reaktsioone vestlusruumi sõnumiaknas. Lisaks võivad mängijad vahetada 
omavahel informatsiooni IPtelefonidega. Nii mängujuhi kui ka mängijate 
vahel saadetavad sõnumid logitakse mängujärgseks analüüsiks. Logifaili lisa
takse ka mängijatevahelise kõne informatsioon. 

Selleks tekitatakse mängijatevahelisest kõnest kõnetuvastusfunktsiooniga 
helifail. Helifail transkribeeritakse ning transkriptsioon koos faili meta
andmetega lisatakse logisse. Mänguskeem on kujutatud joonisel 9.

Administraator või 
mängujuht

Sõnum

Veeb

Asutuse 
veeb

E-posti 
aadress

Vestlusruumi 
kasutaja

E-kiri

Vestlusruum

Vestlusruum  
maailma tasandil

Kõne

Mängija

Mängija

Mängija

Logifail

Transkriptsioon Kõnetuvastus

Joonis 9. Manticus Apollo sõjamängu ülesehitus

Mängusüsteem koosneb kahest virtuaalserverist: kõneserverist ja Drupali 
serverist (mänguserver), milles mäng luuakse ja selle käiku juhitakse (vt 
 joonis 10). Mängija vaade on määratud Drupali serveris. Kõneserveri üles
anne on luua mängijate vahel ühendus ning mängijate kõnest helifail. 

Sõjamängu sisselogimisel viiakse kasutaja, kellel on administraatori või 
mängujuhi roll, mängu ettevalmistamis või juhtimisvaatesse. Viimases 
juhib mängujuht sõnumite saatmist. Ta näeb kogu mängu jooksul logisse 
tekkivaid kirjeid ning saab seetõttu otsustada, milliseid sõnumeid välja saata 
ja milliseid mitte. Mängijad suunatakse rakendusse sisse logides eelmääratud 
vaatele. Sisselogimisjärgset tegevust kujutab joonis 11.
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Kõneserver Mänguserver 
(Drupal)

Mängija

 Joonis 10. Manticus Apollo sõjamängu virtuaalserverid

Mängu ettevalmistamine

Mängu juhtimine

Mängija vaade

MAS-i sisselogimine

Administraatori
vaade

Joonis 11. Manticus Apollo sõjamängu (MAS) kasutaja suunamine rolli alusel eri vaadetele 

4.3. Manticus Apollo sõjamängu loomine

Manticus Apollo sõjamängu asuti looma küberväejuhatuse arendus
meeskonna korraldatud tehnoloogiatalgutel K48 15.–17. märtsil 2019. Selle 
käigus loodi rakenduse esialgne kontseptsioon ja prototüüp. Kontseptsiooni 
arendati ADMi korraldatud tehnoloogiatalgutel sama aasta 29. märtsil koos
töös ADMi arendusmeeskonnaga. Seejärel võttis süsteemi arendamise üle 
ADMi arendusmeeskond, kes töötas autori juhendamisel välja rakenduse, 
mida oli võimalik testida 13. mail toimunud Manticus Apollo sõjamängu 
ettevalmistaval seminaril ning kasutada 16. mail korraldatud Manticus 
Apollo projekti sõjamängus. Sõjamängu käigus 16. mail muudeti neljal  korral 
märgatavalt rakenduse koodi. ADM pakkus tehnilist tuge ning muuda tused 
tehti mängu kulgu takistamata.
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4.4. Sõjamängu käik

Sõjamäng toimus ettevalmistatud stsenaariumi järgi Harju maleva ruumi
des. Mängijad asusid oma mängukohtadel, suheldes üksteisega sõjamängu
rakenduse kaudu ja telefonitsi. Koosolekuteks ja koordineerimisvajaduseks 
eraldati mängijatele kogunemisruum. Esimese koosoleku tegid  mängijad 
kell 9.50, kui Politsei ja Piirivalveamet kutsus kokku staabikoosoleku. 
Järg nesid koosolekud algusega kell 11, 13 ja 16. Koosolekutel oli täita tähtis 
roll olukorra pildi ühtlustamisel. Seal räägitu salvestati ja lisati hilisemaks 
 analüüsiks sõjamängu audioteeki.

5. Sõjamängu tulemuste analüüs

NATO STO SAS143 kirjeldab mitme valdkonna operatsioone, kasutades 
järgmisi termineid: ettevõtmiste ruum (Eruum), ettevõtmine ja keham. 
 Kehamit määratletakse kui kedagi või midagi, millel on iseseisev tahe ja 
mis võtab osa mitme valdkonna operatsioonist. Mitme valdkonna operat
siooni erinevaid operatsiooniliine saab kirjeldada kui ettevõtmisi või alam
ettevõtmisi. Ettevõtmistel on koordinaadid Eruumis. 

Eruum on kujutatud joonisel 12. Eruum on kõiki võimalikke olukordi 
 hõlmav kontseptuaalne ruum, mis võimaldab kirjeldada erinevaid ette
võtmisi. Eruumi üle on varem arutletud nii SAS085s26 kui ka hilisemates 
töödes27. Eruumi dimensioonid on järgmised:
1) dünaamilisus – keskkonnamuutuste potentsiaalne määr ja ulatus;
2) vastastikune sõltuvus – eri faktorite, kehamite ja toimijate ning nende 

tegevuste ja eeldatava mõju vaheline sõltuvus vaadeldavas keskkonnas;
3) jälgitavus – keskkonnas toimuvate sündmuste arusaadavus ja ennus

tatavus.

Eruum on jaotatud valdkondlikeks Eruumideks: sotsiaalkognitiivne, 
 virtuaalne ja füüsiline valdkond. Eruum on jaotatud iga dimensiooni pidi 
kolmeks positsiooniks: kõrge/tugev/hea, keskmine ja madal/nõrk/kehv. 
 Sellest tulenevalt on Eruumis 27 positsiooni.

26 SAS-085, 2014, p. 203.
27 Johansson et al. 2018.
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Joonis 12. E-ruumi dimensioonid ja koordinaadid28

Ettevõtmist kirjeldatakse Eruumi koordinaatide kaudu järgmise valemiga:

Tp  (E) = [SC (x, y, z), V (x, y, z), P (x, y, z), Success (No, Yes, NA)],

kus p märgib faasi, SC, V ja P kolme eri valdkonda (sotsiaalkognitiivne, 
virtuaalne ja füüsiline) ning Success ehk edumõõde ettevõtmise edukust 
 vaadeldavas faasis. X, Y, Z on Eruumi koordinaadid. 

Ettevõtmisest osa võtvat kehamit saab kirjeldada järgmise valemiga:

Tp(a) (e1,…,en) = [C2(a), S(a), H(e1),…,H(en)],

kus p märgib faasi, C2 kehami a valitud juhtimisviisi, S kehami edumäära 
selles faasis ning H harmoniseeritusastet kehami a ja kehamite e1 kuni en 

28 SAS-143. Final Report, chapter 11 [avaldamata raport].



163MANTICUS APOLLO PROJEKTI SÕJAMäNG JA SELLE TULEMUSED 

vahel. See tähendab, et kehamil on koordinaadid juhtimisviiside ruumis, 
kehamile on määratud harmoniseeritusastmed teiste osalevate kehamite 
vahel ja kehami edukust selles faasis on mõõdetud.

SAS143 uurimisrühm määras harmoniseeritusastmed, kirjeldades neid 
harmoniseeritusastmete skaalal. Skaalal on viis taset, mis kirjeldavad keha
mite vahel  valitsevaid töösuhteid (vt joonis 13).

Level 0
(Unaware)

Level 0,5
(Pre-requisites)

Level 1
(Deconflict)

Level 2
(Mutual Intent)

Level 3
(Single Shared Plans)

Level 4
(Integrated)

Joonis 13. Harmoniseeritusastmete skaala29

Kui Eruum ja juhtimisviiside ruum on diskreetsed ruumid, siis Hruum/ 
hulk (kõikvõimalike harmoniseeritusastmete hulk eri kehamite vahel) on 
tõkestamata. Harmoniseeritusastmete hulka kirjeldab järgmine valem:

|H| = 6
n(n–1)

2 ,

kus n on kehamite hulk.

Iga kehami võimalike koordinaatide hulka Hruumis/hulgas kirjeldab 
 järgmine valem:

|H| = 6n,

kus n on kehamite hulk.

Sõjamängu tulemuste analüüsimiseks jaotati sõjamängus vahetatud  sõnumid 
esmalt episoodide kaupa gruppidesse. Iga sõnumigruppi kirjeldavad järg
mised atribuudid: sõnumi tüüp (olukord, ajavaru, käsk, täitmisraport, 
 ressurss), sõnumi unikaalne identifitseerimisnumber, sõnumi sisu, sõnumi 
saatmise kanal (ingl event type), sõnumi saatja ning sõnumi saaja(d). Sõnu
mite jaotuse näide on esitatud joonisel 14.

29 SAS-143, 2019, p. 28.
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Joonis 14. Näide sõnumite atribuutidest

Pärast sõnumite jaotamist episoodide kaupa kirjeldati mängus osalenud 
 mängijate kohta igas episoodis järgmisi atribuute: mitu sõnumit  mängija 
kätte sai, kui suur hulk neist sõnumitest kirjeldas olukorda ja kui suur 
hulk ressursside jaotust ning mitme osalisega mängija episoodi  jooksul 
suhtles. Sellist jaotust oli vaja, et otsustada mängus valitud juhtimis
viiside ruumi koordinaatide üle. Juhtimisviiside ruumi mõõtmeid kasu
tati harmoniseeritus astmete määramiseks, kuna juhtimisviiside ruum ja 
harmoniseeritus astmete skaala kattuvad matemaatiliselt. Juhtimisviiside 
ruumi mõõtmismetoodika on täielikumalt kirjeldatud ja valideeritud, 
 harmoniseeritusastmete kirjeldused pärinevad aga SAS143 uurimusest, mis 
ootab retsenseerimist. Kirjeldatud väärtuste alusel arvutati mängija ja üle
jäänud mänguosaliste vaheline harmoniseeritusaste järgmiselt:

if  

(Olukorra ettekanded / sisenevate sõnumite hulk + päringud ressursside kohta / 
 sisenevate sõnumite hulk + interaktsioonides olnud mängijate hulk / kõikide episoodis 
osalenud mängijate hulk) / 3 <= 0,3

 then  H1
elseif 

(Olukorra ettekanded / sisenevate sõnumite hulk + päringud ressursside kohta / 
 sisenevate sõnumite hulk + interaktsioonides olnud mängijate hulk / kõikide episoodis 
osalenud mängijate hulk) / 3 <= 0,5

 then H2
elseif

(Olukorra ettekanded / sisenevate sõnumite hulk + päringud ressursside kohta / 
 sisenevate sõnumite hulk + interaktsioonides olnud mängijate hulk / kõikide episoodis 
osalenud mängijate hulk) / 3 <= 0,7

 then H3
elseif

(Olukorra ettekanded / sisenevate sõnumite hulk + päringud ressursside kohta / 
 sisenevate sõnumite hulk + interaktsioonides olnud mängijate hulk / kõikide episoodis 
osalenud mängijate hulk) / 3 > 0,7

 then H4
end
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Lisaks kirjeldati kõiki tegevusi, mis mängija episoodi jooksul sooritas.  Selleks 
hinnati tegevuste hüpoteetilist edukust või kohasust, arvestades episoodi 
üldkirjeldust (st kas mängijate kirjeldatud tegevus vastas episoodi üld
kirjeldusele ja probleemi tegelikule olemusele). Sooritatud tegevuste edukus 
summeeriti episoodi kestel nii, et tekiks mängija nn keskmine eduväärtus 
(Boole’i väärtus) episoodi kohta. See lubas hinnata ühe väärtusena mängija 
edukust vaadeldava episoodi jooksul. Mängijatele määrati ka valdkonnad, 
milles nad peaasjalikult tegutsesid (vt joonis 23 lisas). 

Mängijate asetus Hruumis määrati kahel moel. Esmalt kasutati  selleks 
ülal kirjeldatud kvantitatiivset meetodit sõnumite vahetamise sage
duse ja adressaatide rohkuse põhjal Htaseme arvutamiseks. Kontrolliks 
 määrati kvalitatiivse analüüsi tulemusena (vt joonis 24 lisas) iga  mängija 
harmoniseeritus aste kõikide ülejäänud mängijatega, kellega ta mängu 
jooksul suhtles. Kvalitatiivne analüüs tähendab seda, et iga mängija puhul 
 vaadeldi tegelikult vahetatud sõnumeid ning hinnati, kuivõrd need peegel
davad  harmoniseeritusastmete  skaalal kirjeldatud harmoniseeritust. Mõlema 
meetodiga saadud harmoniseeritusastmete keskmist väärtust võrreldi oma
vahel meetodite kontrolliks. Võrdluses selgus, et kvantitatiivne meetod andis 
üldjuhul kõrgema väärtuse kui kvalitatiivne meetod. Tõenäoliselt saadi 
 kõrgem väärtus selle tõttu, et kvantitatiivne meetod tasandas suure sõnumite 
hulgaga suhtluse väheste sõnumitega suhtlusega. Kuna kvalitatiivse meeto
diga saadud tulemused olid detailsemad (Hruumi koordinaate oli rohkem 
ning need olid erikujulisemad), loeti kvalitatiivse analüüsi tulemused täpse
maks ning võeti analüüsi aluseks.

Sõjamängus kasutatud stsenaariumi kirjeldati ettevõtmisena (vt joo
nis 15), st määrati selle koordinaadid Eruumis ja ettevõtmise eduväärtus iga 
episoodi (faasi) kohta. Täielik stsenaariumi kirjeldus Eruumis on esitatud 
lisas joonisel 22.

Joonis 15. Näide sõjamängu 
stsenaariumi kirjeldusest ette-
võtmise 1. faasis
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Lõpuks määrati seosed ettevõtmise Eruumi asukoha, mängijate edukuse ja 
Hruumi koordinaatide vahel (vt joonis 25 lisas).

Lisaks eelkirjeldatule koostas Ermo Täks mängijatevahelise suhtluse uuri
miseks graafid, mis kirjeldavad mängijate saadetud sõnumite hulka ja suunda 
ning sõnumite adressaate iga episoodi kaupa eraldi ja kogu mängu kohta.

6. Tulemused ja arutelu

Keeruline olukord, mille esitamiseks sõjamängu stsenaarium  koostati,  eeldas, 
et mängijad murraksid välja traditsioonilisest hierarhilisest info vahetus
mudelist, ning vähemalt koordineeritust või koostööinter  aktsioonide   
mustrit. Nagu näitab joonis 16, sarnaneb interaktsioonimuster, mille 
 mängijad on valinud sõjamängus esitatud probleemide lahenda miseks, koos
töise juhtimisviisiga, teisisõnu harmoniseeritusastmega 3, mis on ka varem 
aval datud uurimis tulemuste põhjal kõige edukam juhtimisviis  komplekssete 
ette võtmiste korral30. Nii joonisel 16 kui ka järgmistel graafe kujutavatel 
 joonistel on sõnumite vahetamise suund kujutatud noolega ning sõnumite 
vahetamise hulka näitab joone paksus. 

Joonis 16. Sõjamängu tulemuste koondgraaf. Autor Ermo Täks

30 Manso, M.; Manso, B. 2010. N2C2M2 Experimentation and Validation: Understanding Its 
C2 Approaches and Implications. – 15th International Command and Control Research and 
Technology Symposium (ICCRTS): The Evolution of C2, Santa Monica, USA, June 22–24, 
p. 25.
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Samas näitas episoodide detailne analüüs, et üksikute situatsioonide lahenda
misel edastavad organisatsioonid (mängijad) informatsiooni ja infopäringuid 
rohkem harmoniseeritusastme 2 kohaselt (vt jooniseid 18, 19 ja 20). Seejuures 
on oluline märkida, et mängijad valisid probleemilahendusmustri olenevalt 
nende tajutud probleemi keerukusest. Kõige paremini iseloomustab seda 
 joonis 17, kus on kujutatud sõjamängu esimese episoodi sündmuste lahenda
miseks mängijate vahel toimunud interaktsioone. Joonisel on näha, kuidas 
Kaitseministeeriumi valitsemisala asutused (kujutatud joonisel rohelisega) 
järgivad selgelt hierarhilist ehk hajutatud juhtimisviisi, kuid Kaitseliidu 
 peastaap (KLPS) hakkab probleemi suurema keerukuse tajumisel otsima 
kontakti Politsei ja Piirivalveametiga (PPA), et murda välja traditsioonilisest 
 hierarhilisest probleemilahendusviisist, mis on keerukate probleemide korral 
tõenäoliselt vähem edukas.

Joonis 17. Sõjamängu esimese episoodi suhtlusgraaf. Autor Ermo Täks

Joonis 18 kujutab sõjamängu teise episoodi jooksul vahetatud sõnumite 
suunda ja hulka. Mängijad hakkasid probleemide lahendamiseks otsima 
informatsiooni ja saatma teateid väljaspool tavapärast suhtluskorda teistele 
mängu osalistele. Tekkiv graafi kuju meenutab koordineeritud juhtimist 
ehk harmoniseeritusastet 2. Täpsem analüüs näitab, et enamik mängu
juhtide sises tatud olukorrainfot jõuab mängijateni ning liigub info omajatelt 
selle vaja jateni. Osaliselt lahendati veel ka eelmise episoodi probleeme. Teise 
 episoodi  sotsiaalkognitiivse, virtuaalse ja füüsilise tegevusruumi keerukus 
on võrreldes eelmisega suurenenud (vt joonis 22), kuid see ei mõjuta ena
miku mängi jate eduväärtusi episoodi jooksul (vt joonis 23). See tähendab, et 
mängijate olukorrataju, mis mõjutab tegevuste kirjelduste vastavust episoodi 
kirjel dusele ja seega ka mängijate eduväärtusi, tuleb lugeda heaks.
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Joonis 18. Sõjamängu teise episoodi suhtlusgraaf. Autor Ermo Täks

Joonisel 19 on kujutatud sõjamängu kolmanda episoodi jooksul mängi
jate vahetatud sõnumite liikumissuunda ja hulka. Mõned mängijad lahen
davad veel eelmise episoodi probleeme. Mängijad jätkavad suhtlemist  viisil, 
mis meenutab koordineeritud juhtimist. Võrreldes eelneva episoodiga on 
 kolmanda episoodi keerukus endiselt suur, mõnevõrra väheneb see vaid 
füüsi lises tegevusvaldkonnas (vt joonis 22). Kuigi kahe mängija edu väärtus 
väheneb, on mängijad valdavalt kolmanda episoodi jooksul edukad. See 
tähendab, et nende olukorrateadlikkuse võib lugeda heaks.

Joonis 19. Sõjamängu kolmanda episoodi suhtlusgraaf. Autor Ermo Täks
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Joonis 20 kirjeldab sõjamängu neljanda episoodi jooksul mängijate vahe
tatud sõnumite liikumissuunda ja hulka. Mängijad jätkavad probleemide 
lahendamist ja infovahetust koordineeritult, arvestades, et joonise  paremal 
pool kujutatud Riigi Infosüsteemi Ametist (RIA) paremale jäävad suhtlus
partnerid on kõik mängujuhtide tekitatud toimijad, kes edastasid eel
sisestatud sõnumeid, osalemata iseseisvalt mängus. Neljanda episoodi 
 keerukus  sotsiaalkognitiivses ja füüsilises tegevusruumis suureneb (vt joonis 
22). See pikendab situatsioonide lahendamisele kuluvat aega ning raskendab 
olukorra teadlikuks jäämist. Kuigi neljanda episoodi tegevuste eduväärtus oli 
suur (vt joonis 23), ei jõudnud kõik mängijad esitatud sündmuste täieliku 
teadvustamiseni ning episoodi lahendamine lükkus järgmisesse mängu
etappi, nagu näitab alljärgnev viienda episoodi analüüs.

Joonis 20. Sõjamängu neljanda episoodi suhtlusgraaf. Autor Ermo Täks

Joonis 21, mis kirjeldab viienda episoodi suhtlusgraafi, näitab suhtluse 
intensiivsuse vähenemist. Mängijate vahetatud sõnumite detailsest ana
lüüsist  selgus, et mängijad lahendasid viienda episoodi jooksul peaasjalikult 
 neljanda episoodi sündmusi ega olnud veel jõudnud uurida viienda episoodi 
sõnumeid. See võis tõenäoliselt tulla sellest, et mängupäeva lõpus oldi väsi
nud ega pööratud enam piisavalt tähelepanu mängusüsteemis esitatud sõnu
mitele ja nende sisule. Mängijate passiivsuse või väsimuse tõttu jäid lahenda
mata ka viienda episoodi sündmused. See kajastub ka joonisel 21 esitatud 
graafil, kus interaktsioonide hulk on märgatavalt vähenenud ning nende 
kuju on ise loomulik hajutatud juhtimisviisile. Joonis 23 lisas näitab samuti 
eduväärtuse vähenemist viienda episoodi jooksul. 
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Joonis 21. Sõjamängu viienda episoodi suhtlusgraaf. Autor Ermo Täks

Sõjamängust selgub, et esialgne nn silotornide hüpotees ei kehti. Riigi
ametnikel ja organisatsioonide liikmetel on võime ja oskus murda välja 
staati lisest käsuahelast ning pöörduda otse informatsiooni omavate või vaja
vate asutuste poole. Küll aga näitab sõjamängu analüüs, et olukorra keeru
kust võib olla keeruline aduda. Kui probleemi tajutakse lihtsana, aga tege
likult on see keerukas, jäetakse loomata sidemed, mis on vajalikud keerulise 
probleemi edukaks lahendamiseks.

Olulise järeldusena saab välja tuua, et mängijate olukorrateadlikkus jäi 
üldisest probleemikirjeldusest maha – tihti lahendati eelmise olukorra prob
leeme. Viienda episoodi puhul mängijad isegi ei teadvustanud enam aktuaal
seid probleeme, seda tõenäoliselt pikalt kestnud mängu tõttu  tekkinud 
kogni tiivse ülekoormuse pärast. Kuna enamik sõnumeid oli olukorra kohta 
või päringud selle olukorra kohta, tundub sellise infovahetuse tõhusamaks 
muutmiseks olevat endiselt päevakohane arendada olukorrateadlikkuse süs
teemi, mis vähendab inimeste koormust sõnumite vahetamisel olukorra
teadlikkuse tekitamise eesmärgil. 

Mängijad edastasid nende käes olevat informatsiooni selle vajajatele juhul, 
kui tunti ära informatsiooni võimalik adressaat. See tähendab, et toimib 
 korraga nii meetod „lükka“ (ingl push) kui ka „tõmba“ (ingl pull)31.

Kuigi üksikud harmoniseeritusastmed (vt joonis 25) näitavad ka väga 
suurt harmoniseeritust, on üldine harmoniseeritus siiski väike: vahemikus 
H1 kuni H2. See on mõjutanud otseselt asutuste või mängijate olukorra
teadlikkust ja edukust.

31 Alberts, Hayes 2003, pp. 76, 82.
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Lisaks leidsid mängu käigus aset koosolekud, mis ühtlustasid kogu olu
korrateadlikkust ning toimisid koostöise juhtimisviisi vahendina.

7. Kokkuvõte

Manticus Apollo projekti eesmärk oli pakkuda laiapindse riigikaitse toimi
mise jaoks välja olukorrateadlikkuse tagamise süsteem. Projekti põhi küsimus 
oli, kuidas tekitada asutustes ja organisatsioonides olukorra teadlikkus 
kompleks sete probleemide kohta nii, et paraneks organisatsioonide kollek
tiivne ja individuaalne võime lahendada keerukaid probleeme ja asutused 
 oleksid edukamad. Uurimisküsimuse lahendamiseks oli vaja esmalt tuvas
tada, kuidas toimub infovahetus komplekssete situatsioonide korral. Küsi
muse uurimiseks toimus projekti käigus sõjamäng selleks loodud raken
duses. Sõjamängu tulemused näitavad, et sõjamängus esindatud asutustel ja 
organisatsioonide liikmetel on võime ja oskus murda välja staatilisest käsu
ahelast ning pöörduda otse informatsiooni omavate või vajavate asutuste 
poole. Seega sai ümber lükatud Manticus Apollo projekti algul püstitatud 
töö hüpotees, et asutused käituvad nn silotornidena. Küll aga võib tekkida 
probleeme olukorra keerukuse tajumisel. Kui probleemi keerukust ei tajuta 
adekvaatselt, jäetakse loomata sidemed, mis on vajalikud selle edukaks 
lahendamiseks. See arusaam kinnitab vajadust olukorra teadlikkuse süs
teemi järele, mis vähendaks inimeste kognitiivset koormust ning võimaldaks 
 organisatsioonidel ja asutustel edukamalt olukordi lahendada. 

Kirjandus

Alberts, D. S.; Hayes, R. E. 2003. Power to the Edge: Command, Control in the 
Information Age. Washington, D.C.: CCRP Publication Series.

Bruzzone, A. G.; Tremori, A.; Merkuryev, Y. 2011. Asymmetric Marine Warfare: 
PANOPEA a Piracy Simulator for Investigating New C2 Solutions. – Proceedings 
of the SCM MEMTS Conference. SaintPetersburg.

Dieves, V. 2019. Manticus Apollo 1.4 uurimisraport (eelraport).
Johansson, B. J. E.; Carlerby, M.; Alberts, D. 2018. A Suggestion for Endeavour 

Space Dimensions. – 23rd International Command and Control Research and 
Technology Symposium (ICCRTS): MultiDomain C2, Vol. 9. International 
Command and Control Institute.

 https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1272959/FULLTEXT01.pdf 
(06.12.2020).

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1272959/FULLTEXT01.pdf


VEIKO DIEVES172

Lizotte, M.; Bernier, F.; Mokhtari, M.; Boivin, E. 2013. IMAGE Final Report: 
An Interactive ComputerAided Cognition Capability for C4ISR Complexity 
Discovery (No. TR 2013397). Québec: Defence Research and Development 
Canada – Valcartier.

Manso, M.; Manso, B. 2010. N2C2M2 Experimentation and Validation: 
Understanding Its C2 Approaches and Implications. – 15th International 
Command and Control Research and Technology Symposium (ICCRTS): The 
Evolution of C2, Santa Monica, USA, June 22–24.

Manticus Apollo 2020. Manticus Apollo terminiloend. Ülesanne 1.1. Terminoloogia 
(terminiloend). Versioon 1.0. Projekti teostajad Cybernetica AS, Tallinna 
Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Kaitseväe Akadeemia. Esitatud 7. septembril.

Pearce, R.; Robinson, A.; Wright, S. 2003. The Wargame Infrastructure and 
Simulation Environment (Wise).  – Proceedings of the KnowledgeBased 
Intelligent Information and Engineering Systems Conference. Oxford, 
pp. 714–722.

Ruddy, M. 2007. ELICIT – The Experimental Laboratory for Investigating Col
laboration, Informationsharing and Trust.  – Proceedings International 
Command and Control Research and Technology Symposium (ICCRTS), New
port, RI (June 2007).

SAS-050. 2006. Exploring New Command and Control Concepts and Capabilities. 
Final Report. NATO Science and Technology Organization.

 http://www.dodccrp.org/files/SAS050%20Final%20Report.pdf (06.12.2020).
SAS-065. 2010. NATO NEC C2 Maturity Model. Command and Control 

Research Program (CCRP) Publication Series. NATO Science and Technology 
Organization.

 http://www.dodccrp.org/files/N2C2M2_web_optimized.pdf (06.12.2020).
SAS-085. 2014. C2 Agility. Final Report. NATO Research and Technology 

Organization. 
 http://dodccrp.org/sas085/sas085_report_final.pdf (06.12.2020).
SAS-143. 2019. Final Report Draft, March 21.
SAS-143. Final Report [avaldamata raport].
Sun Zi. 2001. Sõja seadused. Läänemets, M. (tlk). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

http://www.dodccrp.org/files/SAS-050 Final Report.pdf
http://www.dodccrp.org/files/N2C2M2_web_optimized.pdf
http://dodccrp.org/sas-085/sas-085_report_final.pdf


173MANTICUS APOLLO PROJEKTI SÕJAMäNG JA SELLE TULEMUSED 

LISAD

Joonis 22. Sõjamängu stsenaariumi koordinaadid 
ettevõtmiste ruumis
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Entities Attributes Phase I Phase II Phase III Phase IV Phase V

Politsei ja 
Piirivalveamet

Domains Physical and SC Physical and SC Physical and SC Physical and SC Physical and SC
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness Success Success Success Success Success

Politsei ja 
Piirivalveamet 
Põhja

Domains Physical and SC Physical and SC Physical and SC Physical and SC Physical and SC
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness Success Success Failure Success Failure

Häirekeskus
Domains Physical Physical Physical Physical Physical
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness Success Success Success Success Failure

Kaitseväe 
peastaap

Domains Physical Physical Physical Physical Physical
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness NA Success Failure NA NA

Sise
ministeerium

Domains Physical Physical Physical Physical Physical
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness Success Success Success Success Failure

Päästeamet 2 
Põhja regiooni 
korrapidaja

Domains Physical Physical Physical Physical Physical
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness Success Success Success Success NA

Kaitse
ministeerium

Domains Physical Physical Physical Physical Physical
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness NA NA NA NA NA

Tallinna 
 linnavalitsus

Domains Physical Physical Physical Physical Physical
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness NA Failure NA Success Failure

LääneHarju 
vallavalitsus

Domains Physical and SC Physical and SC Physical and SC Physical and SC Physical and SC
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness NA NA Success Success Success

Päästeamet 3 
Päästeameti 
korrapidaja

Domains Physical Physical Physical Physical Physical
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness Success Success NA NA NA

Riigi 
 Infosüsteemi 
Amet

Domains Virtual Virtual Virtual Virtual Virtual
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness Success Success Success Success NA

Jalaväebrigaad
Domains Physical Physical Physical Physical

NAEnterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness Success NA NA Success

Keskkonnaamet
Domains Physical Physical Physical Physical Physical
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness NA NA Success NA Success

Terviseamet
Domains Physical and SC Physical and SC Physical and SC Physical and SC Physical and SC
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness NA NA Success Success NA

Kaitseliit (Põhja 
maakaitse
ringkond)

Domains Physical Physical Physical Physical Physical
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness NA NA Success Success NA

Kaitseliidu 
peastaap

Domains Physical and SC Physical and SC Physical and SC Physical and SC Physical and SC
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness Failure Success Success Success NA

Riigikantselei
Domains

NA
Physical Physical Physical Physical

Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness NA NA NA Failure

PERH
Domains

NA
SC SC SC SC

Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness NA Success Success Success

Päästeameti 
Põhja regiooni 
korrapidaja abi

Domains
NA

Physical Physical Physical Physical
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness Success NA Success Success

Veterinaar ja 
Toiduamet

Domains
NA NA

Physical Physical Physical
Enterprises Sõjamäng Sõjamäng Sõjamäng
Successfulness Success Success Failure

Joonis 23. Sõjamängu osaliste tegevusvaldkonnad ja edukus
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Joonis 24. Sõjamängu osaliste harmoniseeritusastmed, kvalitatiivne meetod
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Joonis 25. Sõjamängu osaliste H-hulga koordinaatide seos ettevõtmise keerukusega 

Joonis 25. Sõjamängu osaliste H-hulga koordinaa-
tide seos ettevõtmise keerukusega

Major VEIKO DIEVES, MA
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OLUKORRATEADLIKU KÄITUMISE 
MATKIMINE OTSUSTUSTOES

Merik Meriste, Kalev Rannat, Leo Mõtus, Mare Teichmann,  
Tõnis Kelder, Jüri Helekivi

Merik Meriste, Kalev Rannat, Leo Mõtus jt

ÜLEVAADE. Artiklis käsitletakse olukorrateadliku otsustustoe loomise ülesannet 
ja probleeme, keskendudes sellele, kuidas avastada ja analüüsida olukorrateadlikke 
käitumismustreid dünaamiliselt muutuvas operatsioonikeskkonnas. Häälestatavad 
matkemudelid, mis kaasavad olukorrateadlikkust võimaliku käitumise matkimisse ja 
analüüsi, kujutavad endast olulist töövahendit dünaamiliselt muutuvate olu kordade 
juhtimise otsustustoes. Artiklis esitatakse näiteid ProLabi matkekeskkonnas tehtud 
matkemudelite ja nende rakendamise kohta1.

Võtmesõnad: olukorrateadlikkus, matkemudel, otsustustugi, dünaamiline ressursi    haldus

Keywords: situation awareness, simulationbased decision support, dynamic re
source management 

1. Sissejuhatus

Laiapindse riigikaitse strateegia lähtub holistlikust mõtlemisest, mis peab 
primaarseks süsteemi kui terviku eesmärkide saavutamist. Nii inimestele 
kui ka masinatele otsustamiseks vajaliku info kogumise ning selle koos
kõlastamise kontrolli, salvestamise ja otsustamise vahendid aitavad luua 
eesmärgipärast otsustamist toetavat olukorrateadlikkuse süsteemi. Lihtsa
mate rakenduste jaoks on olukorrateadlikkuse süsteeme edukalt loodud, aga 
praktilised raskused tekivad suuremahuliste ja keerukate süsteemide puhul, 
mille infovahetus on jaotatud. Luua Eesti laiapindse riigikaitse jaoks toimiv 
olukorrateadlikkuse süsteem on äärmiselt oluline, aktuaalne ja mahukas 
ülesanne.

Sellise holistliku süsteemi jaoks oleks soovitav niisugune andmekogu, mis 
kirjeldab enamiku elanike elutähtsate taristutega seotud objektide ja siht
kohtade tegelikku seisundit (peaaegu reaalajas), koos otsustussüsteemiga, 

1 Autorid tänavad Tallinna Tehnikaülikooli proaktiivtehnoloogiate teaduslaborit inspireeri
vate arutelude ja tarkvarateaduse instituuti finantstoetuse eest. 

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 15, 2020, pp. 177–206.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/

https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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mille puhul on otsuse tegemise eesmärk püüda saavutada ja tagada süsteemi 
kui terviku pikaajalised eesmärgid nii tõhusalt kui võimalik. See ülesanne 
osutub iseäranis keeruliseks laiapindses riigikaitses ja kriiside ohjamisel 
muutuvate oludega operatsioonide puhul.

Näiteks eeldaks otstarbekas ressursikasutus kriisiolukorra lahendamisel 
seda, et kriisiohjekeskus saab kasutada: 1) täielikku teavet olukorra kohta 
koos riskianalüüsi hinnangutega; 2) valikureeglit, mis aitab teha olukorra 
põhjal õigeid otsuseid (määrata ressursside jaotust). Märkigem, et see, kuidas 
ressursse optimaalselt rakendada, on äärmiselt raske probleem ja arvutamise 
mõttes mahukas keeruline ülesanne2. Otsustajad ei saa tavaliselt kasutada 
täielikku andmekogu ega ka arvutusvõimsust, mis pakuks kriisiolukorras 
napi ajaga välja optimaalse ressursikasutuse. Seetõttu ongi vastutustundliku 
ja kogenud juhi otsused paraku subjektiivne kombinatsioon olukorra kohta 
kasutada olevast teabest, riskihinnangutest ja professionaalsest kõhutundest. 
Sellised heuristilised otsustamisviisid on kriisiohjes eriti tähtsad just piiratud 
aja tingimustes.3

Riskihinnangutele tuginevasse prognoosi kaasatakse paratamatult määra
matust, s.o teadmise puudumist või ebakindlust võimalike asjaolude või 
arengusuundade suhtes. See, et tegelikke riske ei teata, kuulub kahjuks suurel 
määral olukorrateadliku otsustamise juurde.4 Lihtsustatult on kaks võima
lust: 1) me teame, mida me ei tea; 2) me ei tea, mida me ei tea. Juhtimisotsuste 
tegijad on seetõttu sunnitud kaasama oma subjektiivse riskihinnangu (kriisi)
olukorra kohta ja varasemad kogemused sarnastes (kriisi)olukordades. 

Otsustajate subjektiivse olukorrateadlikkuse loomist saab toetada olu
korda iseloomustava infoga, et kujundada kriisioperatsiooni seisu kohta 
ühist käsitust (ingl common operational picture, ee ’ühine olukorrapilt’). 
Olulised infokillud on näiteks teadaolevad taristukahjustused, alustatud 
pääste operatsioon ning inimeste ja organisatsioonide käitumismustrid, mis 
on (kriisi mõjul) muutunud. Niisugune info kogutakse kokku ja sünteesi
takse olukorrapildiks. Sellega kaasneb teadmatus riskide suhtes, sest kogutud 

2 Karp, R. M. 1972. Reducibility among Combinatorial Problems. – Miller, R. E.; Thatcher, 
J. W. (eds.). Complexity of Computer Computations. New York: Plenum.
3 Rosqvist, T.; Havlik, D.; Meriste, M. 2017. A Reference Decision Model of First  Responders’ 
Decisionmaking.  – International Journal of Emergency Management, Vol. 13, No. 3, 
pp. 193−209. [Rosqvist et al. 2017]
4 Riley, K.; Thompson, M.; Webley, P.; Hyde, K. D. 2017. Uncertainty in Natural Hazards, 
Modeling and Decision Support. – Riley, K.; Webley, P.; Thompson, M. (eds.). Natural Hazard 
Uncertainty Assessment: Modeling and Decision Support. American Geophysical Union. 
Geophysical Monograph 223, pp. 1–8. [Riley et al. 2017]
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info ei pruugi olla piisavalt täpne või on teatud oludes eksitav. Täpse tead
mise puudumist ei saa otsustamisel paraku välistada. Teadmata asjaolude 
ja seoste mõju otsustaja subjektiivsele olukorrateadlikkusele sõltub suuresti 
otsustaja varasemast kogemusest. Teadmatus ei pruugi tingimata tähendada 
selgusetust otsuse valikul, sest ka selge valiku korral ei pruugita teada otsuse 
tagajärgi. Näiteks teadmatus sellest, kas tulle jäänud inimene hukkub 10 või 
15 minuti pärast, ei mõjuta otsust saata suitsusukelduja teda päästma, kuna 
muud päästevõimalused on aeglasemad. 

Otsustamisel kasutatav teave sõltub (juhtimis)ülesandest, infoallikatest ja 
osalejate tegelike võimete teadmisest. Vaatame näitena käsitust5 kriisiohje 
tasanditest ja seostest (joonis 1).

Joonis 1. Kriisiohje tasandid ja seosed 

Eri allikatest pärit teave võib erinevates oludes olla subjektiivne, eri tähen
dusega ja lahendatava ülesande kontekstis isegi vastuoluline. Tavapärase töö
korraldusega ei pruugi juhtimisotsuste langetamiseks olla tagatud usaldus
väärne olukorrateadlikkus. Otsustamisel on samas määrav just see, kui palju 
on otsustajad olukorrast teadlikud. Otsustamiseks on tähtis üldise ja lokaalse 
olukorrateadlikkuse mõistlik tasakaal, sest ühelt poolt vajatakse võimalikult 

5 Rosqvist et al. 2017.
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head lokaalset olukorrateadlikkust (otsustustugi peaks olema otsustaja jaoks 
kui tark mees taskus), teiselt poolt vajatakse hästi valideeritud olukorra
pilti koos riskihinnangutega, mis sõltuvad ka lokaalsest heast olukorra
teadlikkusest, aga mitte ainult sellest. 

Tegemist on jaotatud olukorrateadlikkusega.6 Koos töötavates süsteemi
des (vt nt joonis 1) eristatakse ühist (ingl common), jagatud (ingl shared) ja 
jaotatud (ingl distributed) olukorrateadlikkust. Jaotatud olukorrateadlikkust 
mõistetakse järgmiselt: „Jaotatud olukorrateadlikkust käsitatakse süsteemide 
koostöös ilmneva käitumise omadusena, mis tekib inim ja tehistoimijate 
(ingl agent) interaktsioonidest.“7 Sellises süsteemis võivad jaotatud olukorra
teadlikkuse kandjatel olla samast olukorrast erinevad teadmised, kusjuures 
nende süsteemi eesmärk on ühitada erinevad vaated selleks, et adekvaatne 
info oleks õigel tegutsejal süsteemis teada õigel ajal ja õiges kohas (vrd NATO 
võrgupõhised võimed, ingl network enabled capabilities). 

Jaotatud olukorrateadlikkusega süsteemis sõltub toimija individuaalne 
olukorrateadlikkus tema rollist, oskustest, kogemusest ja tegevuse kon
tekstist. Olenemata toimija erinevast vaatest olukorrale peaks tema olukorra
teadlikkus võimaldama otstarbekat koostööd süsteemis. Suhtlemine täien
dab olukorrateadlikkust, sest toimijad vahetavad teadmisi ja uuendavad neid 
teistelt saadud info alusel. Süsteemi kui terviku olukorrateadlikkus kujuneb 
ilmneva käitumisena toimijate käitumise ja olukorrateadlikkuse uuendamise 
käigus. Riiki hõlmavat terviklikku olukorrateadlikkust realiseeriks jaotatud 
olukorrateadlikkusega süsteemide süsteem, mille osalejad on organisat
sioonid, asutused, rakkerühmad, autonoomsed olukorrateadlikkuse info
süsteemid, toetav taristu jms. Avalik teave kujutab endast ühist olukorra
teadlikkust, olukorrakohased infovood jagatavat olukorrateadlikkust.

Selleks, et oleks võimalik jaotatud olukorrateadlikkus, on vaja model
leerida asutuste olukorrateadlikkuse erinevaid vaateid: osaleva süsteemi 
 (toimija) võimete, toimija infovoogude, käitumismustrite, olukorra
teadlikkuse vahendamise ja otsustustoe vaateid. Lisaks tuleb autentselt 
keskkonda matkida. Keskkonna ja toimija koosmõjus kujunevad sündmused 
võivad mõjutada toimijate olukorrateadlikkust ning sedasi ka süsteemi ja 
keskkonna arengut. Kaasamaks matkimisel süsteemi keskkonna mõju selles 
toimijatele, on olukorrateadlikkuse loomiseks oluline matkida keskkonda 

6 Stanton, N.; Salmon, M.; Walker, G.; Salas, E.; Hancock, P. A. 2017. StateofScience: 
Situation Awareness in Individuals, Teams and Systems. – Ergonomics, Vol. 60, Issue 4, pp. 
449–466.
7 Ibid.
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piisavalt adekvaatselt. See on raske ülesanne, mis sõltub keskkonna oma
dustest, nähtustest ja protsessidest. Selliste matkemudelite olemasolu ja 
rakendatavus olenevad valdkonnast. Näiteks on Eestis seni lahendamata 
keeruline ja mahukas ülesanne, kuidas koostada laialdaste elektrikatkestuste 
tagajärjel tekkiva ajutise elukeskkonna aja ja kohatundlik matkemudel, et 
pakkuda päästjatele ja kriisikomisjonidele paremat otsustustuge.

2. Otsustustugi

Otsustamisel vajatav teave sõltub (juhtimis)ülesandest, teabeallikatest, 
 asutustest, mis kasutavad oma töös olukorra kohta käivat teavet, ja teabe 
usaldusväärsusest. Eri allikatest pärit teave võib olenevalt olukorrast olla eri 
kaalu ja tähendusega ning minna vastuollu seniste teadmistega.

Otsustamise tugisüsteem ehk otsustustugi aitab langetada otsuseid keeru
listes tingimustes, mis muutuvad kiiresti. Kõige tähtsam otsustustoe puhul 
on tagada otsustajate olukorrateadlikkuse adekvaatsus ajas ja ruumis. 

Uuemad otsustamise tugisüsteemid on intelligentsed (ingl intelligent 
decision support systems) ja täiendavad traditsioonilisi otsustamise tugi
süsteeme, abistades kasutajat reaalajas otsuste tegemisel. Sellises otsustustoes 
kasu tatakse erinevaid teabeallikaid, sh dünaamiliselt muutuvaid andmeid 
 (millest osa võib olla ebatäpne või raskesti kättesaadav), ning aidatakse lange
tada otsuseid teabe ülekülluse ja ajasurve korral.8 Hajusa tehisintellekti (ingl 
distributed artificial intelligence) mõttes on tegemist kognitiivsete toimijate 
võrguga, mis tegutseb keskkonnas iseseisvalt ja eesmärgipäraselt, esitades või 
matkides jaotatud olukorrateadlikkust9. 

Eraldi tuuakse otsustustoe käsitustes esile reaalajas toimiv otsustustugi 
(ingl realtime decision support system). Selle eesmärk on tagada reaalajas 
laekuva teabe põhjal kiire ja olukorrateadlik otsustamine.10 Olukorra teadlik 
otsustustugi aitab teabe hankimise, analüüsi ja arengusuundade prognoosi 
abil langetada mingis olukorras parima võimaliku otsuse. Kui otsustustugi 

8 Phillips-Wren, G. E. 2008. Intelligent Agents in Decision Support Systems. – Adam, F.; 
Humphreys, P. (eds.). Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, 
Chapter 58. Hershey, NY: Information Science Reference, pp. 505–513.
9 Wooldridge, M. 2002. An Introduction to Multiagent Systems. West Sussex, England: John 
Wiley & Sons, LTD.
10 Power, D. J. 2011. Challenges of RealTime Decision Support. – Burstein, F.; Brézillon, P.; 
Zaslavsky, A. (eds.). Supporting Real Time DecisionMaking. The Role of Context in Decision 
Support on the Move. Springer, pp. 3–11.
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lähtub jaotatud olukorrateadlikkuse paradigmast, aitab selline tugi paran
dada meeskondlike otsuste tegemist ja vähendada koostöö riske. Ana
lüüsigem nüüd täpsemalt olukorrateadliku otsustustoe ülesandeid, võima
likke lahendusi ja probleeme. 

2.1. Reaalsest keskkonnast arusaamine

Otsustamise jaoks on oluline, et oleks olemas adekvaatne pilt operatsiooni
keskkonnast ja et osataks arvesse võtta keskkonnamõjusid. Näiteks on raske 
ennustada, kas planeeritud päev sobib ehitajale välitöödeks, kui ei ole asja
kohast ilmaprognoosi. Sama kehtib ka meresõidu puhul.  Ilmaennustust tead
mata pole mõtet võtta kavva ka purjeregatil osalemist, kusjuures  purjetaja 
huviorbiidis on just tuule ja laineinfo, mitte niivõrd päikesepaiste ja 
 temperatuur, mis on eeldatavasti esmatähtsad katusevärvija vaatevinklist. 
Juba kahe asjahuvilise näitel märkame, et keskkonnateavet ootavad mõle
mad, kuid kõige tähtsamaks peetakse erinevaid parameetreid ja kriteeriume. 

Keskkonnamõjude osatähtsus mõnes (matkitud) nähtuses või tegevuses 
sõltub rakendusvaldkonnast, kohast ning ajast, mille vältel keskkonnainfot 
vajatakse. Ilmaprognoosi täpsustatakse iga kuue tunni tagant (spetsiifiliste 
vajaduste puhul antakse ka lühemaid prognoose)11 värskete seirenäitajate 
järgi, mille põhjal järgnevate tundide ja päevade prognoos muutub. Kui 
huvipakkuv sündmus kestab vaid mõne minuti, piisab olukorrahinnanguks 
hetketeabest.

Pahatihti jäetakse sündmuste võimaliku arengu prognoosimisel 
keskkonna mõjud põhjendamatult arvestamata, nagu oleks tegu tülikalt 
käsitletava või teisejärgulise infoga. Sellisel juhul on tegevuse jaoks tavaliselt 
koostatud tabuleeritud tegutsemisjuhend. Selline meetod eeldab, et teatakse 
kõiki võimalikke sündmuste arenguvariante, millest igaühele vastab tabelis 
kindel lahter oma tegutsemisstsenaariumiga. Kas kõiki olukordi hõlmava 
tabeli koostamine on võimalik või mitte, on omaette küsimus, kuid kõiki 
tegevusi või sündmusi, mis leiavad aset välistingimustes, mõjutab vähemal 
või rohkemal määral keskkonna olek konkreetsel ajahetkel. Tahtmata pisen
dada planeerimise ja tabelite tähtsust, tasub siiski mõista, et ainuüksi nende 
põhjal ei pruugi õnnestuda lahendada suvalist olukorda, mis võib tekkida 
erakorralistes tingimustes.

11 Guidelines for Nowcasting Techniques 2017. World Meteorological Organization,  
WMONo. 1198. 
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Näiteks merepäästes mõjutavad päästeoperatsiooni käiku suurel  määral 
tuul, lainekõrgus, nähtavus (objektide avastamiskaugus), veetemperatuur 
ja triiv. Kõik need mõjutegurid võivad muuta otsinguoperatsiooni keeru
lisemaks ja vähendada hädasolijate pääsemislootusi. Samas on laeva
õnnetustega sageli kaasneva keskkonnareostuse korral tähtis hinnata sellest 
johtuva ohu taset ja ulatust ning teada, kuhu ja kui kiiresti reostus levib, 
milli seid päästemeetmeid ja vahendeid tarvitada ja kas olemasolevatest 
reostus tõrjeressurssidest piisab. Olenevalt olukorrast võib hinnangute and
misel kasutada triivi ja reostuse leviku mudeleid, millega prognoositakse 
sündmuste tõenäolist arengut lähematel tundidel või päevadel.  Viidatud 
mudelite12 puhul on objektiivsete tulemuste saamiseks vaja autentset 
meteoro loogilist sisendinfot. Kui meteoroloogiline olukord muutub, tehakse 
lisaprognoos ja jätkatakse prognoosimisega seni, kuni vaja. On selge, et 
merepääste on valdkond, kus keskkonnamõjud on äärmiselt dünaamilised.

Samas ei puuduta keskkonnamõjud ainuüksi looduskeskkonda.  Näiteks 
mängivad siseruumide temperatuuri ja õhuniiskuse hoidmiseks hoone 
energia tõhususe matkimisel tähelepanuväärset rolli välistemperatuur ja 
päikese kiirgus (mõjud väliskeskkonnast). Hinnang selle kohta, kuidas kesk
kond mõjutab uuritavaid objekte või süsteeme, sõltub uuritavate protsesside 
ulatusest. Küsimus, millist ja kui täpset infot on prognoosiks vaja, tuleb 
lahendada iga ülesande puhul eraldi. Ükski mudel ei ole seejuures täiuslik 
ja vajab häälestamist konkreetsete olude järgi. Näiteks projektis CRISMA 
kasutati tarkvara TELEMACMASCARET13, et hinnata merekalda kaitse
rajatiste (tammide) purunemisest tingitud üleujutuse ulatust ja mõju. Ees
märk oli tagada valmisolek ja hädavajalikud ressursid ekstreemsete sünd
muste enneta miseks ja nendega toimetulekuks. Tegemist on väga paindlike 
töövahenditega, millega modelleeritakse hüdroloogilisi protsesse eri situat
sioonides ja täiesti erinevatel eesmärkidel.14 Universaalsusele vaatamata 
tuleb mudel igal üksikjuhul häälestada konkreetse uuritava akvatooriumi 
geomeetria järgi ning lisaks peab arvestama ajakohaste meteoroloogiliste 
tingimuste ja prognoosidega.

12 Dagestad, K-F.; Röhrs, J.; Breivik, Ø.; Ådlandsvik, B. 2018. OpenDrift v1.0: a generic 
framework for trajectory modelling. – Geoscientific Model Development, Vol. 11, pp. 1405–
1420.
13 Vt TELEMACMASCARET, www.opentelemac.org.
14 Hervouet, J-M.; Bates, P. (eds.) 2000. The TELEMAC Modelling System: An Overview. – 
Hydrological Processes, Vol. 14, Issue 13, pp. 2209–2210.

http://www.opentelemac.org
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Numbrilised keskkonnamudelid on sageli arvutusmahukad. Näiteks 
tammi purunemisel tekkiva üleujutuse matkimiseks15 oli vaja 37  minutit 
protsessoriaega vektorarvutil CRAY C98 ning ligi 12–24 tundi tava lisel 
lauaarvutil. Siinjuures tuleb märkida, et kui peakski leiduma arvutus
ressurssi, mis annaks kriisiolukorras vastuse minutite või tundidega, kuluks 
ettearvamatult palju aega mudeleksperimendi ettevalmistamiseks konk
reetses keskkonnas ja situatsioonis. Mida täpsemat infot tahaksime mudeli 
abil saada, seda tihedamat ruumijaotust ja täpsemat seireinfot vajame. Piira
vateks teguriteks jäävad arvutusvõimsus ja aeg ning arvutamisega kaasne
vad vead, mis kulmineeruvad mudeli mitteaktsepteeritava ebatäpsusena.

Vaatamata keerukusele ja arvutusmahule, millega sageli võidakse põhjen
dada keskkonnamõjude ignoreerimist matkimisel, on nende tegurite eira
mine otsuste tegemisel kriisiolukorras äärmiselt lühinägelik. Otsustada 
tuleb siin ja praegu, ühel või teisel moel kaasneb sellega teadmatus.16 Neid 
asja olusid arvesse võttes nähakse kriisiohjes lahendust selles, et luuakse 
olukorra teadlikkust võimalikult hästi kaasav otsustustugi.17 Käsitletava 
keskkonna tingimusi ja mõjusid prognoosida on siinkohal oluline ülesanne, 
peale loodusliku keskkonna tuleb seda teha ka linnakeskkonnas, kriitilises 
taristus jm. Võimalused selleks on märgatavalt avardunud tänu andmekaeve, 
suurandmete analüüsi ja tehisintellekti arengule. Seesama areng suurendab 
aga keskkonnamõjude modelleerimise ja riskianalüüsi keerukust ning seda 
iseäranis olukorrateadliku otsustustoe puhul. Huvitava ja värske käsitluse 
sellisest modelleerimisest ja keerukusest pakuvad Eisenberg jt.18 Järgnevalt 
analüüsime otsustamisel väga tähtsat ressursside kasutamise probleemi. 

15 Hervouet, J-M. 2000. A High Resolution 2D DamBreak Model Using Parallelization. – 
Hydrological Processes, Vol. 14, Issue 13, pp. 2211–2230.
16 Riley et al. 2017.
17 Havlik, D.; Deri, O.; Rannat, K.; Warum, M.; Rafalowski, C.; Taveter, K.; Kutschera, P.; 
Meriste, M. 2015. Training Support for Crisis Managers with Elements of Serious Gaming. – 
Denzer, R.; Argent, R. M.; Schimak, G.; Hřebíček, J. (eds.). Environmental Software Systems. 
Infrastructures, Services and Applications. IFIP Advances in Information and Communication 
Technology, Vol. 448. Springer International Publishing, pp. 217–225. [Havlik et al. 2015] 
Jennings, N. R.; Moreau, L.; Nicholson, D.; Ramchurn, S.; Roberts, S.; Rodden, T.; 
 Rogers, A. 2014. HumanAgent Collectives. – Communications of the ACM, Vol. 57, No. 12, 
pp. 80–88. [Jennings et al. 2014]
18 Eisenberg, D.; Seager, T.; Alderson, D. L. 2019. Rethinking Resilience Analytics. – Risk 
Analysis, Vol. 39, No. 9, pp. 1870–1884. [Eisenberg et al. 2019]
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2.2. Ressursside planeerimine

Üldjuhul planeeritakse ressursse ja varusid minevikus õpitu põhjal, st juhin
dutakse kogemustest sarnastes olukordades, mille lahendamiseks planeeri
tavaid ressursse kasutati. Heal juhul arvestatakse ka rahvusvahelist praktilist 
kogemust. Planeerimise eesmärk on ressursside piisav varu. Varundamisega 
kaasnevad paratamatud püsikulud. See on hind, millega tuleb leppida, et 
olla valmis kriisiolukordadega toime tulema. Varude (olemasoleva ressursi) 
praktiline väärtus selgub alles konkreetses pääste või muus operatsioonis, 
kus lisandub tõhus ressursikasutuse juhtimine kõikidel juhtimistasanditel.

Joonis 2. Hädaolukord laeval – osalised ja potentsiaalsed ressursid

Mõnel juhul, näiteks merepäästes, on rahvusvaheliste juhiste ja konvent
sioonidega kokku lepitud, milliseid ressursse ja milliseid institutsioone 
 millistel tingimustel päästeoperatsioonides kasutatakse. Täpsemat infot 
selle kohta leiab rahvusvahelistest lennu ja merepääste käsiraamatutest19. 

19 IAMSAR 2010. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual. 
 Volume I: Organization and Management. Montréal: IMO/ICAO. IAMSAR 2010. International 
Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual. Volume II: Mission Coordination. 
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Viimastest juhindudes on koostatud lihtsustatud näide merel tekkinud 
 hädaolukorra lahendamise skeemi kohta (vt joonis 2), millesse on kaasa
tud Eesti vastavad teenistused ja ametkonnad ning nende käsutuses olevad 
 ressursid.

Merevalvekeskus koordineerib tegevust vastavalt olukorrale ja korraldab 
ressursside kasutamist. Lihtsamal juhul, kui Politsei ja Piirivalveamet (PPA) 
saab hakkama omal jõul, ei pea teised ametkonnad oma päästeressurssidega 
sekkuma. Kui ei saa, siis rakenduvad reeglid, millega on sätestatud, millistel 
tingimustel kusagilt lisaressurssi saab, näiteks Kaitseväest (KV) või rahvus
vahelise abina. Tekivad ressursivajaduse ristsõltuvused: millise ametkonna 
ressursse lisaks vajatakse, kuidas see mõjutab teise ametkonna võimet tema 
vastutusvaldkonnas, kuidas peetakse institutsioonide vahel sidet, kui palju 
kulub aega erinevatel tasanditel otsustamiseks jm.

Hetkeolukord ja keskkonna seisund sündmuse toimumise hetkel mõju
tavad otseselt valikuid, mille järgi saadetakse ressursse välja, et olukorda 
lahendada. Siin ei mängi rolli ainuüksi kriisi või õnnetuse tüüp ja ulatus, vaid 
ka konkreetsed (keskkonna)tingimused, milles kogu operatsioon aset leiab. 
Näiteks ei ole mõistlik saata päästekaatrit kohta, kus kaater ei tule  tehniliste 
näitajate järgi toime, sest kaatri saatmise tagajärjel muutuksid päästjad 
uuteks abivajajateks. Reaalne olukord peaks olema määrav otsustamisel, 
millise võimega ressurss on mingis olukorras vajalik ja kasutatav. Tegelik 
olukorrateadlikkus ei pruugi olla samas otsustamiseks piisav (teadmatuse 
tõttu).20 Kuivõrd efektiivselt ressursid neid haldavate institutsioonide allu
vusest päästeoperatsiooni kaasatakse, sõltub institutsioonidevahelise koostöö 
sujumisest. Koostööd on tunduvalt lihtsam planeerida kui pidevalt muutu
vates oludes tegelikult teha. Muutuv olukord on paratamatult keerulisem, 
kõiki kujunevaid asjaolusid ja vajadusi ei saa ette näha ja ainuüksi seetõttu 
ei saa neid ka otsustamisel arvesse võtta. Selles peitubki otsustustoeks kasu
tatava matkimise puhul lahendamata probleem: kui suures plaanis (nt riigi 
tasandil) tuleb mängu mitu institutsionaalset otsustajat või otsuseid tegevat 
komisjoni, siis peaks matkemudelisse kaasama ka otsustajate olukorrakohase 
käitumise mudelid. Selliste küberfüüsikalissotsiaalsete süsteemide matki
mise vajadust mõistetakse paraku aeglaselt, aga meetodid selleks on välja 
kujunemas.21 

Montréal: IMO/ICAO. IAMSAR 2010. International Aeronautical and Maritime Search and 
Rescue Manual. Volume III: Mobile Facilities. Montréal: IMO/ICAO.
20 Riley et al. 2017.
21 Jennings et al. 2014.
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Päästeressursid on enamjaolt paigutatud sel viisil, et nende kättesaadavus 
ja kriisipiirkonda toimetamine oleks teadmisi, kogemusi ja võimalusi arves
tades lähedane optimaalsele. Ressursside kasutamise dünaamika keerukust 
kiputakse sageli alahindama.

Gemma Church on toonud veebiartiklis22 lihtsa, kuid tabava näite õhtu
söögi ettevalmistamise kohta. Näites olid ressursid parimal viisil parima 
teadmise järgi planeeritud ja olemas, kuid ei vastanud konkreetsel ajahetkel 
ootamatult tekkinud uuele olukorrale. Reaalses elus leiab hulgaliselt tõsi
semaid näiteid, kus isegi head plaanid osutuvad kas osaliselt või täielikult 
kasutuks, kuna tekkinud olukorda ei nähtud ette või ei peetud võimalikuks.

Kriisiolukord võib olla nii ulatuslik, et piirkondlikud ressursid ja  võimed 
ei pruugi olla olukorra lahendamiseks piisavad. Sellises seisus tuleb kõige pealt 
lahendada küsimused, kas ja kuidas oleks võimalik hankida lisa ressurssi (kas 
parasjagu on vaba ja tehniliselt korras ressurssi, kas personal on valmis) ning 
kas seda saaks kaasata piisavalt kiiresti, et vältida eba soovitavaid tagajärgi. 
Need küsimused on aktuaalsed igas kriisiohje valdkonnas. Vastuseid aitaks 
leida matketegevus (vt joonis 5), kus kasutatakse reaalset infot olukorra ja 
ressursside kohta. Realistliku, tõepärase sisendinfota (seire, side, vaatlejad 
jm) pole matketulemustest üldjuhul abi (mõnel juhul on sünteetilise lähteinfo 
kasutamine siiski õigustatud).

3. Otsustamine, olukorrateadlikkus ja matke

Otsustamise all mõistame enamasti vahendite ja meetodite valikut püsti
tatud eesmärgi saavutamiseks. Vahendeid ja meetodeid on raske, kui mitte 
võimatu optimaalselt valida ilma teadmata olukorda ja võimalusi (kasu tuses 
olevate vahendite võimet midagi eesmärgipärast teha). Olukorra teadlikkust 
tõlgendame kui informeeritust reaalse maailma olekust ja konkreetsest 
situatsioonist (või situatsioonidest). Olukorrateadlikkuse saavutamiseks on 
olulisel kohal vaatlused, tehniline seire ja kommunikatsioon (vt joonis 3). 
Joonisel 3 on esitatud kolm paralleelset vaadet: 1) reaalne maailm konk
reetse olu korraga; 2) juhtimis ja otsustustasand (see, kuidas reaalne maa
ilm paistab nendele, kes peavad olukorra lahendamisega toime tulema); 
3) reaalse maailma virtuaalne kuvand ehk teisik, mis matkib tegelikkust 
sel  määral, kui palju sinna vahendatakse reaalse maailma olekut kirjeldavat 

22 Church, G. 2019. The maths problem that could bring the world to a halt. – BBC.com. 
Future Now. Mathematics.

http://BBC.com
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infot. Matketasandile ei jõua info iseenesest. Juhtimis ja otsustustasandil 
määratakse kindlaks, kui palju ja mida on vaja ja saab matketasandile anda. 
Matke tasandit võib käsitleda otsustustoena, kus otsitakse teavet selle kohta, 
kas läbimängitud matkestsenaarium koos hinnangutega püstitatud matke 
eesmärgile (M) kesksete sooritusindikaatorite (KSI) järgi (ingl key perfor
mance indicator) vastab reaalses maailmas püstitatud ülesandele ehk ees
märgile (E).

Joonis 3. Olukorrateadliku otsustustoe infoallikad ja tegevused 

Kui maailma olek on otsustaja jaoks vaatluse ja seire tulemusena peegel
dunud olukorrateadlikkuseks (olukorrateadlikkuse üks olulisi komponente 
on pidevalt ajas muutuv keskkonnateave), saab sellele tuginedes valida 
olemas olevatest vahenditest ja teadaolevatest meetoditest eesmärgi täit
miseks sobivad.

Siit edasi tekib eluline küsimus: kas olemasolevad vahendid (ressursid) 
on piisavad? Vastust ei ole, kui puudub adekvaatne ressursiteave ja kirjel
dus (ressursi olemasolu ja kasutuskõlblikkus otsustamishetkel). Oletame, et 
 ressurssidest on saadud piisav ülevaade. Otsustajad on endiselt küsimuse ees, 
kas kasutada olevad ressursid on praegusel hetkel võimet arvestades  piisavad. 
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Kas kasutada olev ressurss võimaldab saavutada eesmärgi mõistliku ajaga? 
Kes annaks nõu, kui otsustajatel puudub konkreetses olukorras isiklik koge
mus? Kas mobiliseerida kogu varuks olev ressurss või piisab vähemast? Kas 
on arukas mobiliseerida kõik ressursid jäägitult ühe ülesande täitmiseks? 

Kui olukord lubab ja pole eksperti, kes teab kindlalt vastust, võib 
 kasulikuks abivahendiks osutuda matkimine, mille abil saab virtuaal
maailmas ja virtuaalsete vahenditega läbi mängida võimalikud otsused (koos 
võimalike arengustsenaariumide ja ressursijaotustega). Selleks, et saada 
arvestatav tulemus, tuleb matkimisel kasutada teavet, mis vastab reaalse 
maailma olekule, st matke jaoks tuleb reaalse olukorra kohta edastada piisa
valt täpne olu korrapilt. 

Matke jaoks püstitatakse eesmärk, koostatakse stsenaariumid ja valitakse 
ressursivarud, mis vastavad reaalses maailmas püstitatud eesmärgile. Matke 
eelis on võimaluses mängida kiiresti läbi erinevad variandid, ilma et tulemus 
kedagi kahjustaks (st virtuaalselt võib teha kõike ilma igasuguse vastutuseta). 
Erinevate variantide hulgast on otsustajal võimalik valida see, mis on kõige 
lähemal püstitatud eesmärgi täitmisele. Selles peitubki matke kui otsus tustoe 
funktsioon: see aitab otsustajal veenduda, kas matkes kasutatud ressursi
variant ja kasutus võivad reaalse olukorra eesmärgipäraselt lahendada.

Kahtlemata jääb kriitilistes situatsioonides vastutus endiselt otsustajale. 
Ebaõnnestumises ei ole õige süüdistada matke eksitavaid tulemusi. Adek
vaatsetele lähteandmetele tuginev matke koos valideeritud mudelitega aitab 
vähendada valede otsuste tegemise riski ning võib õigel ajal juhtida tähele
panu vajadusele hankida vältimatut lisaabi (ressurssi), kui selgub, et omast 
ei piisa. Võimalike otsuste (st otsustamisreeglite) mõju saame uurida ja ana
lüüsida, kui kasutada matkes häälestatavaid toimijapõhiseid mudeleid eri
neva võimega toimijate kooslustega eri tingimustes.23 

4. Matkimine, juhtimisotsused ja otsustustugi

Juhtimisotsuste langetamisel on matke kasutatavuse küsimus äärmiselt olu
line. Matkel on mõtet ainult juhul, kui selle abil kirjeldatakse võima likult 
adekvaatselt reaalses maailmas toimuda võivaid sündmusi ja  protsesse 
(seda tehakse matkejuhi kaasatud ressursside ja tegevusstsenaariumi järgi). 
Matke ei vasta kunagi 100% tegelikkusele, sest matke tugineb keskkonna ja 

23 Macal, C. M. 2016. Everything you need to know about agentbased modelling and simula
tion. – Journal of Simulation, Vol. 10, Issue 2, pp. 144–156. [Macal 2016]
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tegevus mudelitele, mis on tegelikkuse lähendused teatud tasemel. See ei 
pruugi aga takistada matketulemuste kasutamist otsustusprotsessis. Otsus
taja peab olema lähendamisest teadlik ning üldjuhul otsib ta kinnitust enda 
püstitatud tegevusstsenaariumi ja valitud ressursside otstarbekusele, et valida 
mitmest matkevariandist parim. Matkemudeleid koostada ja häälestada on 
mahukas töö, erilist tähelepanu väärib modelleerimisviiside valik.24

Raskusi võib tekitada see, kuidas infot matkesse vahendada ja kaasata. 
Ideaalis peaks kogu monitooringuteave olema moonutusteta matkesse 
vahendatud. Reaalselt ei pruugi see suure andmemahu või info kätte
saadavuse (mõnel juhul salastatuse) tõttu õnnestuda. Probleem peitub ka 
selles, kuidas esitada ressursiteavet ja võimet adekvaatselt (kas teadaolevad 
ressursid on matkemudelites kirjeldatud vastavalt tegelikkusele, kas ressursid 
on parasjagu kasutatavad ja vabad, milline on tegelik ressursivõime mingil 
ajahetkel?). Tüüpiline matke arendamise ja rakendamise skeem on esitatud 
joonisel 4. Paremal toodud katkendjooned sümboliseerivad matkevariantide 
läbimängimise tsüklis erinevaid tulemusi.

Joonis 4. Matke arendamise ja rakendamise skeem

Matke koostamise lähtekoht on kasutusvaldkonna määratlus koos  matkesse 
kaasatud ressursside ja nende omaduste kirjeldusega. Matkekeskkond 
on valdkonnaneutraalne, kuid matkel on mõte ainult etteantud tegevus
valdkonna järgi valitud ressursside ja nendele omistatud käitumismallide 

24 Eisenberg et al. 2019.
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raames. Näiteks postiteenistuse jaoks mõeldud ressursid ei sobi mere
laevanduses kasutamiseks jne.

Üldjuhul on tellija määranud täpselt kindlaks ressursid ja nende kasu ta
mise võime. Sama kehtib ka vajalike kesksete sooritusindikaatorite (KSI) ja 
metoodika kohta, mida tuleb kasutada indikaatorite arvutamiseks.  Näiteks 
CRISMA25, mis sisaldas küll matkimist erinevatest kriisi valdkondadest, 
 kasutas häälestatavat matkekeskkonda, aga see oli igale kriisi tüübile kohal
datud erineva kooslusega toimijate, huviobjektide, käitumismallide ning 
spetsiifiliste KSIdega. CRISMA tugines mitmele praktilise kogemuse üldis
tusele ja lihtsustusele, kuid need olid kas konkreetselt tellijate  esitatud või 
kokkulepete alusel rakendatud. Tehnilisema kallakuga matkimisel on 
matke ülesanne selgelt määratletud (nii on konkreetsust lihtsam tagada ja 
fantaasiale jääb vähem ruumi). Hoone energiatarbe matkimisel  BACneti 
 projektis26 täitsid toimijate rolli tehnilised seadmed tegelike seadmete 
 käitumist matkiva tarkvarana ehk matke toimijatena. Toimijate käitumis
mallid olid määratud seadmete tehnilise funktsionaalsusega tootja spetsifi
katsioonide põhjal. 

Matkekeskkonna näitena kirjeldame FP7 projekti CRISMA lahendust. 
Meie töörühm panustas sellesse projekti ressursside halduse matke inter
aktiivse teenusega, mida juhiti matkeülesande järgi üle unifitseeritud 
kasutaja liidese. Matkekeskkond võimaldab otsustajal visualiseerida kriisi
olukorra arengut selle olukorra olekupõhise mudeli, nn kriisimaailma ole
kute jadadena. Olekute jadad esitavad kriisiolukorra erinevaid arenguliine 
valitud ajahetkel või ajavahemikus. Otsustaja saab olekut võrrelda alter
natiivsete olekutega teistes arenguliinides, mis tekivad sõltuvalt tehtud otsus
test ja ilmnevatest sündmustest. Matkitavate alternatiivsete arenguliinide 
valiku ja hindamise kriteeriumid tuginevad matkitava valdkonna reeglitele 
(selles näites kriisiohje reeglitele). Normeerimisega tagatakse alternatiivide 
hindamise võrreldavus. Olenevalt konkreetsest rakendusest tehakse need 
valikud kas matkerakenduse häälestamisel või interaktiivselt otsuse, matke 
ja tulemuse hindamise tsükli ajal.

25 Dihé, P.; Scholl, M.; Schlobinski, S.; Hell, T.; Frysinger, S.; Kutschera, P.; Warum, M.; 
Havlik, D.; DeGroof, A.; Vandeloise, Y.; Deri, O.; Rannat, K.; Yliaho, J.; Kosonen, A.; 
 Sommer, M.; Engelbach, W. 2014. CRISMA ICMS Architecture Document V2. EU Project: 
CRISMA Modelling Crisis Management for Improved Action and Preparedness. [Dihé et al. 
2014]
26 Rannat, K.; Meriste, M.; Helekivi, J.; Kelder, T. 2012. Models of Indoor Environments – 
a Generic Interactive Model for Design and Simulation of Building Automation. – Bhatt, M.; 
Guesgen, H. (eds.). Situational Awareness for Assistive Technologies. Series: Ambient 
 Intelligence and Smart Environments, Vol. 14. IOS Press, pp. 165−186. [Rannat et al. 2012]
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Selline nn maailma olek kannab endas kogu infot hetkeolukorra (st matki
tava arengu seniste tagajärgede) analüüsimiseks või uue matke käivitamiseks. 
Käigu uude olekusse määravad selles olekus tehtud häälestused ja käivitatud 
matketegevused. Käik säilitab olekus sisalduva info koosseisu ja struktuuri 
ka uues olekus (vt joonis 5). 

Joonis 5. Oleku muutus CRISMA „maailmas“: olekud ja käigud27 

Uue oleku loomine käivitab ka vastavate indikaatorite väärtuste arvu tamise. 
Indikaatorid esitavad olekute (matketulemuste) ja otsustustoe ühiseid 
 markereid. Vahetulemuste analüüsi ja uues olukorras otsustamist toetavad 
omakorda numbrilised kriteeriumid, mis määratakse valitud indikaatorite 
väärtuste teisendamisega 0–100% skaalale. Sellises otsustustoes pakutakse 
seega otsustajale erineva detailsusega infot, mis iseloomustab valikuid: olek, 
indikaator, kriteerium ja multikriteerium. Olek esitab kõiki kasutada olevaid 
andmeid, indikaatorid esitavad kriisiohje tavapäraseid markereid ning indi
kaatorite kombineerimisega määratakse soovitud kriteeriumid. Kriteeriume 
vajaduse korral kombineerides sünteesitakse nn multikriteeriume esitavad 
markerid.

Kirjeldatud skeemi katsetati projekti raames järgmistes tüüpilistes kriisi
ohje ülesannetes: üleujutused, suurõnnetused, metsatulekahjud, maavärin ja 
ohtlik saaste linnakeskkonnas.

27 Dihé et al. 2014.
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5. Matke toimijate rakendamine otsustustoes

Iga reaalses maailmas toimuva protsessi matke dünaamikat kirjeldatakse 
mudelitega, mis püüavad võimalikult täpselt arvestada uuritavate prot
sesside iseärasustega, järgides kindlaid parameetreid ja etteantud (st enne 
teada olevaid) reegleid. Matkemudelina mõistetakse kõigi matkesse  kaasatud 
mudelite kooslust, seejuures on tähtis tagada nende sisuline, ajaline ja 
ruumi line kooskõla. Selles artiklis käsitletud matkerakendused on toimija
põhised, st need tuginevad toimijate põhjal häälestatavatele matke mudelitele. 
Matkimisel osalevad toimijad28, kellele on omistatud teatud omadused ja 
 käitumismallid, mille puhul üritatakse võimalikult täpselt jäljendada reaalse 
valdkonna ressursse, näiteks päästehelikopteri või kiirabibrigaadi võimet ja 
rutiinset tegevust oma ülesannete täitmisel. Matkemudelis esitatud ja igas 
selle mudeli kohases matkes on toimija seega reaalse maailma konkreetset 
institutsiooni või objekti jäljendav mudel, millele on määratud sarnased 
omadused ja teatud käitumismallile ehk käitumismustrile vastav vabadus, 
et ta saaks matke käigus autonoomselt tegutseda. Käitumismalli kuuluvad 
ka reeglid, mille alusel toimija suhtleb ja oma keskkonda mõistab. Toimijate 
koosluse ja keskkonna koostöös kujuneb sõltuvalt olukorrast matke tulemus.

Loomulikult on erinevate kriisivaldkondade matkimiseks vaja erinevaid 
valdkonnale kohaldatud matkeobjekte, toimijaid ja omadusi koos hindamis
markeritega (st vastavate indikaatorite ja kriteeriumidega). Seepärast ei saa 
kopeerida matkeobjekte, toimijaid ja omadusi mõtlematult ühest matke
rakendusest teise, kuigi matkeplatvorm jääb samaks ja toimijad on koos
tatud samade mallide järgi (lähemalt vt 9. ptk ja joonis 9). Üldjuhul on tellija 
määranud täpselt kindlaks käitumismallid, ressursid ja võimed koos vajalike 
KSIdega ja metoodikaga nende arvutamiseks.

Tellija spetsifikatsiooni järgi koostatakse soovitud matkestsenaariumide 
realiseerimiseks vajalik matkeobjektide ja toimijate kogum koos kõigi vaja
like omadustega. See tagab, et soovitud stsenaariume saab täita ja etteantud 
KSIsid kasutada matketulemuste (või vaheseisude) hindamiseks. On ilmne, 
et matkemudeleid luuakse selleks, et saada matkimise kaudu lisateadmisi 
matkitava nähtuse või objekti kohta nii matkimise ajal kui ka matkimise 
tulemusena (nt toimijate oskus jagada enda seisundi kohta teavet teistele 
 toimijatele ja oskus kasutada digikaksikuid matkeülesannete täitmiseks). 

Järgnevalt esitatud matkerakenduste näidetes on samas matkekeskkonnas 
käsitletud muutuvates tingimustes erinevaid dünaamilisi protsesse.

28 Macal 2016.
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6. I rakendus: VBM ja BACnet

Hoone virtuaalset mudelit (ingl Virtual Model of the Building, VMB) ja 
hoone automaatika võrguprotokolli BACnet™ (ingl Building Automation and 
Control Network) järgiva automaatikasüsteemi matkimise näitel on tegemist 
hooneautomaatikat häälestava spetsialisti otsustustoega. Millest juhindub 
või mille järgi käitub oma tegevuses üks automaat? Primitiivsema auto
maadi puhul on otsustuskriteeriumiks ühe füüsikalise suuruse ette antud 
piir väärtus, mida on vajaduse korral võimalik muuta. Lihtsamal juhul, kui 
mõõdetud või jälgitav parameeter on etteantud piirväärtusest  väiksem, lüli
tatakse täiturelement sisse, ja kui parameeter ületab piir väärtust, siis lüli
tatakse element välja. Lüliti taga võib olla mistahes täiturelement (kütte keha, 
valgusti, mootor vms). Tänapäeva kütte, jahutus ja ventilatsiooni süsteemid 
koosnevad sageli tuhandetest anduritest, täiturelementidest ja monitooringu
seadmetest, kus iga üksik element võib töötada (otsustada oma tegevuse üle) 
täiesti primitiivsel tasandil, mida eespool kirjeldati, kuid laias plaanis on kogu 
tehnilisel kooslusel üksainus eesmärk: tagada hoones ette nähtud sisekliima 
kõige väiksemate kuludega. Tuleb leida optimaalne kooslus tehni listest vahen
ditest, et saavutada soovitud eesmärk mistahes ilmastiku tingimustes (kesk
konnas). Optimeerida süsteemi konkreetses hoones (peenhäälestus) on sageli 
palju keerukam kui seda projekteerida ja paigaldada.  Selleks läheb eksperdil 
vaja adekvaatset vaatluspõhist infot kogu hoone kohta, millele lisaks on tarvis 
teavet väliskeskkonna kohta (eeskätt temperatuur, tuul ja päikesekiirgus). 

Ideaaljuhul pole omanikul vaja häälestatud süsteemi töösse sekkuda. 
Matkimisvajadus võib tekkida olukorras, kus kulud on märgatavalt suure
mad kui tehniliste tingimustega seatud. Sel juhul tuleb teha järelkontrolli 
ja häälestust. Väiksemas eramus on kahtlust äratava energiakulu põhjust 
tõenäoliselt lihtne välja selgitada, kuid suurtes hoonetes, milles kasutatakse 
tuhandete andurite ja lokaalsete kontrollseadmetega süsteeme, on ots tarbekat 
töörežiimi leida äärmiselt keeruline. Kui ekspert töötab hoone virtuaalse 
mudeliga ning võrdleb matke ja monitooringu tulemusi, aitab see tal leida 
sobivat lahendust palju kiiremini kui siis, kui ta analüüsiks arvukaid lokaal
seid eksperimente. Matketulemuste alusel võib teha vajalikud korrektsioonid 
hoone automaatikasüsteemides, jälgida tehtud muudatuste mõju ning vaja
duse korral teha uued korrektsioonid seni, kuni tulemus vastab soovitule 
aktsepteeritavates piirides.

Hooneautomaatika seadistamise vajadusi silmas pidades töötati EASi pro
jekti (EU29103) „BACnet tester“ käigus välja VMB ja matketarkvara (BNT – 
BACnet Tester) koos monitooringuks vajaliku riistvaraga (vt joonis  6).  
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Hoone osa, mille jaoks VMBd kasutati, oli üks tiib Tartu Ülikooli tehnoloogia 
instituudi hoonest. Projekti detailsema käsitluse leiab Rannati jt 2012. aastal 
ilmunud artiklist29.

Joonis 6. Aruka maja otsustustugi 

Toimijateks olid VMB kooslusesse kuuluvad monitooringu ja täitur seadmed, 
mida matke operaator (ekspert) positsioneeris ja parametriseeris vastavalt 
ülesandele. Seega olid eksperdi käsutusse antud kõik reaalses  hoones regist
reeritud parameetrid ning tal oli võimalus neid mõjutada ja muuta. Ekspert 
sai VMB peal erinevaid matkevariante kasutades läbi proovida, mida oleks 
kusagil otstarbekas muuta ning kas ja kuhu oleks reaalsesse hoonesse vaja 
lisaseadmeid, vähendamaks väliskeskkonna ebasoovitavat mõju.

Tavapäraselt (ilma matkemudelite abita) kogutavad statistilised andmed 
niisugust infot ei sisalda, näiteks on aja ja asukoha metaandmed sel juhul 
tihti ebatäpsed või puuduvad täiesti, mistõttu ei ole selliste statistiliste and
mete põhjal tehtud järeldused usaldusväärsed. 

7. II rakendus: regionaalne looduskatastroof

CRISMA projekti üks alamprojekt oli „Arktiline lumetorm“ („Arctic Snow
storm“, vt joonis 7). Selle stsenaariumi järgi seisnes probleem suur õnnetuses, 
mille tõttu muutusid liiklusolud laiemas piirkonnas raskeks ja tekkisid 

29 Rannat et al. 2012.
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ulatus likud elektrikatkestused, sest karmides ilmastikuoludes tarbiti liiga 
palju elektrit. Elektrikatkestused tingisid omakorda hoonete alajahtumise 
(automaatsed küttesüsteemid vajavad elektrit) ja jahtumine alla 0 °C  tekitas 
lisakahju, sest veetorustikud said kahjustada. On teada, et ühe alajaama välja
langemine põhjustab elektrikatkestuse selgelt määratud asustuspiirkonnas, 
milles paiknevad mitmesugused hooned, kus töötavad ja elavad inimesed. 
Kuna projekti Soome partnerid olid nõus jagama infot hoonete, nende paigu
tuse ja jahtumisnäitajate kohta, siis oli meie arvates kõige otstarbekam kasu
tada regioonis reaalse olukorra hindamiseks seireala (kogu vaatluspiirkond 
oli kaardil jaotatud korrapärasteks ristkülikuteks), arvestamata linnaosade 
ja rajoonidega. Olukorda kriisipiirkonnas hinnati selle järgi, kui palju oli seal 
hooneid, mis olid alajahtumises langenud kriitilise tasemeni, ja kui palju ini
mesi, kes vajasid hoonetes abi. Matkemudel võimaldas matkimise abil igas 
seirealas hoonete kaupa jälgida, milline on hetkeolukord konkreetses hoones. 
Hädaolukorra visuaalseks indikaatoriks oli seireala värvus (indikaator arves
tas piirkonnaga seotud elanike arvu ja vanusekategooriaid). Mida punasem 
ala, seda raskem oli olukord. Sellise lihtsa pildi alusel oli operatsioonijuhil 
lihtne otsustada, milline piirkond vajab esmajoones abi.  

Joonis 7. Majade jahtumine ulatusliku elektrikatkestuse korral Põhja-Soomes 
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Juhi ülesanne oli piirkonda (seireala või nende sidusat kogumit) ise
loomustava summaarse KSI alusel otsustada, kuhu ja kui palju tuleb saata 
päästeressurssi, et elanikud evakueeritaks õigel ajal või neile antaks muud 
abi. Matkemudel arvestas ristsõltuvusega, st lisaks üldistele meteoroloogi
listele tingimustele oli võimalik analüüsida lokaalsete elektrikatkestuste 
täiendavat mõju. Ristsõltuvusega arvestamiseks on vaja adekvaatset infot, 
mis selle näite puhul tuli elektrivõrkude jaotussüsteemist (oli teada, milline 
linnaosa või administratiivne jaotus jääb elektrita juhul, kui mõni konk
reetne alajaam langeb rivist välja).

Igal elektri, vee ja kanalisatsioonivõrgu haldajal on omad töökaardid, 
millelt saab vajaduse korral välja lugeda, milline piirkond kaotaks näiteks vee, 
kui mõni kindel pumbajaam lakkab töötamast. Veekatkestus võib omakorda 
tuleneda elektrikatkestusest, millel on taas omad piirid, mis kindlasti ei kattu 
veevarustuse omadega. Sarnane (rist)sõltuvuste ahel on iseloomulik igale 
taristule, ka kriitilisele. Eesmärgipärane matke saab toimuda ainult adek
vaatse ja õigeaegse olukorrainfo põhjal (info kättesaadavuse ja ajastatuse 
tingimus). Teatud juhtudel muutub aktuaalseks ka selle info usaldusväärsus, 
mille põhjal juhtimisotsuseid tehakse. Kumbagi neist kahest kriteeriumist ei 
tohi alahinnata. See, kuidas kõikvõimalikke seireandmeid registreerida ja 
vahendada, on omaette teema, mida tuleb lahendada tehniliste meetmetega 
(monitooringusüsteemi töökindluse tagamine ja mõõtmistulemuste statisti
line analüüs). Raske koht selliste matkemudelite väljatöötamisel on tead
matusega toimetulek (nt ei saa eeldada, et keegi, kes konkreetses hoones elab, 
seal ka parajasti viibib ja on hädas, ning taristukaardid võivad olla mingil 
põhjusel salastatud). Tellija soovil arendati rakendus esmase lahenduse (ingl 
proofofconcept) tasandile. 

8. III rakendus: mürgise gaasi ulatuslik leke  
Iisraeli sadamalinnas

Tegemist on CRISMA projekti ühe tüüpstsenaariumiga, mille järgi  käsitleti 
linnakeskkonna suurõnnetusena ulatuslikku tööstusliku mürkgaasi leket 
 Iisraeli sadamalinnas. Päästeteenistuste ülesanne oli tagada kannata nutele 
kiire esmaabi ja transport ohutus kauguses asuvatesse haiglatesse  (vt  joonis 8). 
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Joonis 8. Iisraelis sadamast linna poole liikuv sümboolne mürgine pilv

Matkeülesannet koordineeris Iisraeli päästeamet (MDA Israel) ning see oli 
mõeldud päästjatele interaktiivseks õppevahendiks. Matkimisel kasutatud 
toimijad, objektid ning käitumismustrid oli kindlaks määranud MDA Israel. 
Matkerakendus järgis ülalpool 4. peatükis kirjeldatud CRISMA põhi mõtteid. 
Matke operaator sai ise valida, lokaliseerida ja parametriseerida pääste
operatsioonis kasutatavaid ressursse (kooskõlas MDA Israeli eeskirjade ja 
nõuetega).

Matke operaatorid (päästejuht ja tema treener) osalesid nn tõsises män
gus, milles sai virtuaalsetele päästeressurssidele anda vahetuid korraldusi ja 
jälgida korralduse andmise tagajärgi, st matkida päästejuhi tööd ja jälgida 
matke abil, mismoodi moodustub järgmine olek ses maailmas.30 Terminil 
tõsine mäng on juba kümmekond aastat kindel koht ja tähendus just kaitse ja 
päästeoperatsioonide väljaõppes, mida pakutakse matkemudelite toel (vt nt 
Virtual Battlespace’i rakendused).

30 Havlik et al. 2015.
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Loodud matkerakendust saab kriisijuhtide väljaõppes kasutada kahel viisil. 
1. Täiesti omaette tõsise mänguna, mis on tõsine selles mõttes, et mängus 

osalevaid inimressursse iseloomustasid elulisuse KSId (ingl LifeKPI ehk 
parameeter, mida MDA Israel soovitas kasutada, et väljendada inimese 
muutuvat tervislikku seisundit skaalal nullist sajani, kusjuures 100% 
tähendas täiesti tervet ja teovõimelist inimest ning 0% surnut). Kui abi
vajajale ei antud õigel ajal abi, siis kustutati virtuaalne patsient elavate 
nimistust. Koolitatavad said vahetult ja riskivabalt jälgida, millise reakt
siooni ja tagajärje toob kaasa üks või teine käsk ja ressursivalik.

2. Konkreetses päästeoperatsioonis otsuste tegemisel päästeoperatsiooni 
juhi abivahendina, millega saab läbi mängida erinevaid ressursside kasu
tuse stsenaariume ja leida neist sobivaim. Abivahend(id) valitakse vasta
valt olukorrale ja ajaressursile.

2. variant oleks kasulik ka mere ja teiste päästevaldkondade kontekstis, 
 näiteks merevalvekeskuses rakendatava matkekeskkonnana lisaks olemas
olevale olukorrapildile. Selleks tuleks koostada ja spetsifitseerida merepääste 
kontekstile vastavad matkemudelis toimijad ning kirjeldada ja realiseerida 
nende käitumismustreid. Tehnilises plaanis ei muutuks midagi, kuigi üle
minek keemiasaaste matkelt merepäästele (ehk ühest rakendusvaldkonnast 
teise) ei ole matkekeskkonnas sugugi lihtne ülesanne. 

9. Olukorrateadliku käitumise matkimine – 
ProLabi matkeplatvorm

Võtame arutelu kokku meie matkeplatvormi stateoftheart ehk tänapäevase 
tehnilise teostuse kirjeldusega. Matkeplatvormil on klassikaline kliendi ja 
serveri arhitektuur (vt joonis 9). Serveri osa (joonisel tähistatud punktiir
joonega) on programmeeritud Pythonis ja graafiline kasutajaliides (ingl 
graphic user interface, GUI) JavaScriptis. Rakenduse keskne komponent 
on andmebaasi server, mis teenindab nii matkes osalevaid toimijaid kui ka 
klienti. Andmebaasiks (joonisel lühend DB) on valitud MongoDB, mis on 
ennast õigustanud varasemate sarnaste tööde põhjal (nt H2020 GAIACLIM 
projektis EUMETSATi koordineeritud virtuaalse observatooriumi31 andme
baas äärmiselt mahuka, pidevalt uueneva ja heterogeense andmestikuga).

31 Vt GAIA-CLIM Virtual Observatory, http://www.gaiaclim.eu/page/virtualobservatory.

http://www.gaia-clim.eu/page/virtual-observatory
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Joonis 9. ProLabi matkeplatvormi arhitektuur

GUI kasutab kaardirakendusi OpenStreetMap ja OpenSeaMap (välistatud ei 
ole ka muud kaardirakendused). GUI abil koostatakse matkemall (vt joonis 
10), mis läheb täitmiseks serverile.

Joonis 10. Matkemalli üldkuju
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Matketulemused on kasutajaliideses visualiseeritavad operatsiooni kaartide, 
tabelite ja graafidena. Matkeolekute jadad (nn maailma olekud) salves
tatakse andmebaasi, kust tegevusi saab hiljem vaadata ja omavahel võrrelda. 
Kirjeldatud näidetes ei toimu matkimine reaalajas. Kasutajal on võimalus 
läbi mängitud stsenaarium sammsammult läbi käia ja jälgida kõikide huvi
pakkuvate objektide parameetrite muutusi. Matkemudeli funktsionaalsust 
on alati võimalik täpsustada ning omadusi vastavalt vajadusele ja ressurssi
dele lisada. Kui matkejuhil on tarvis ühel ajahetkel teha stsenaariumisse 
muudatusi (otsida paremat lahendust, lisada ressursse, muuta navigat siooni
teid jne), siis võetakse sellel ajahetkel olnud toimijate algseis uue matke lähte
parameetriteks ning käivitatakse järgmine matke. 

Matkimist toetatakse KSIde visualiseerimisega, mis annab matkejuhile 
ülevaate ressursside seisust kogu operatsiooni vältel ning toetab erinevate 
matkevariantide järelanalüüsi. KSIsid valitakse ja koostatakse kasutus
valdkonna, tellija täpsustuste ja arvutusmetoodika järgi. Mitme matke tule
must saab (KSIde alusel) võrrelda ning matkejuht saab valida teadaolevatest 
lahendustest välja parima (KSIde mõttes).

Esitatud matkemallid üksi ei võimalda koostada matkeid mistahes 
kasutus valdkonna jaoks. Kuigi mallide struktuur jääb samaks, tuleb igale 
kasutusvaldkonnale välja töötada sobivad huviobjektide komplektid  (toimijad 
ja objektid koos vajalike omadustega) ning toimijate käitumismustrid. Kui 
küsida selle põhjust, leiab lihtsa vastuse laua ja teiste mängude maailmast. 
Kuigi vigurid võivad olla üsna sarnased, määravad mängu olemuse siiski 
konkreetse mängu reeglid.

Matkestsenaariumide välist koostamist ja valmis kujul sisselugemist 
ProLabi matkeplatvorm praeguses arendusjärgus ei toeta. Oma koge mustele 
tuginedes oleme seisukohal, et stsenaarium sünnib kasutusvaldkonda tundva 
matkejuhi mõttemaailmas ja realiseeritakse vahetult matke koosta misel, 
kui valitakse välja huviobjektide parameetritele sobivad väärtused ning 
 määratakse kindlaks ajalised viited teatud osategevuste alguseks (või lõpuks). 
Matket toetavaid ja teenindavaid lisamudeleid juhitakse üle kasutaja liidese, 
serveri poolel üle suhtlusmooduli (vt joonis 10). Lisamudelite olemasolu ja 
valik sõltub otseselt matke rakendusvaldkonna omapäradest ja vaja dustest. 
Lisamudelid võivad töötada kas samas rakendusserveris (kui ressurssi 
on  piisavalt) või teenusena, mis vahendab arvutusmahukate numbriliste 
keskkonna mudelite matke tulemusi. 
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10. Lõpetuseks

Matkimisel on loomulik otsustaja sisuline interaktsioon matkeraken dusega 
koos matketulemuste analüüsi ja paigutamisega otsustaja kogemuse kon
teksti. Pikaajalisele kogemusele tuginedes peame rõhutama, et inter aktsioon 
matkerakendusega ja matketulemuste tõlgendamine on otsustustoe seisu
kohalt vähemasti sama tähtsad kui matkimine ise. Enne otsustamist, kui 
alternatiive veel analüüsitakse, on oluline arvestada piiranguid, mis tule
nevad rakendatud matkemudelitest ja olukorra kohta käiva teabe kvali
teedist. Matkerakenduse loogika põhjal saadud matketulemusi ei ole arukas 
näha tegelikkuse parima peegeldusena, sest valitud matkemudel tugineb 
ju mudeli koostamise ajal teada olnud infole ning on tahestahtmata tege
likkuse osaline ja lihtsustatud mudel.32 Alternatiivsete otsuste analüüsis ja 
olukorra hindamisel kasutatavaid markereid (indikaatoreid ja kriteeriume) 
tuleks määrata ja rakendada võimalike otsustajate süstemaatilises koostöös. 

Kahtlemata aitab matke kaasa alternatiivsete valikute analüüsile ja 
hinda misele, kuna see kujutab endast olukorrateadliku otsustustoe olulist 
osa. Samas tuleb sellele läheneda läbimõeldult. Matkerakenduses tekkiv 
 virtuaalmaailm võib küll tunduda otsustajale realistlik, kuid rakendatud 
matkemudelid esitavad vaid väikese osa reaalse maailma keerukusest ja 
annavad valesti kasutamise või väärtõlgenduse korral eksitavaid tulemusi. 
Sama tähelepanek kehtib ka virtuaalmaailma olekute, indikaatorite ja 
 kriteeriumide kohta.33 

Olukorrateadliku otsustamise käigus tuleb lahendamist vajavaid prob
leeme lihtsustada, kuid see on samal ajal ka ohtlik, sest halvimal juhul 
 kaotame mudelites näiliselt teaduslikult põhjendatud lihtsustamise käigus 
märkamatult ära ka lahendamist vajava probleemi enda. Tõsi, ka reaalsel 
matkel, näiteks jäigalt ette määratud õppusel kui matkevahendil, võib olla 
samasugune märkamatu kõrvalmõju. Teisalt on juba aset leidnud  kriiside 
kogemusest õppida keeruline34 isegi siis, kui kriisid korduvad (alates  eri nevate 
kriisiolukordade sarnasuse hindamisest). 

32 Eisenberg et al. 2019.
33 Erlich, M.; Cabal, A.; Coulet, C.; Daou, M-P.; Grisel, M.; de Groof, A.; Havlik, D.; 
 Aubrecht, C.; Steinnocher, K.; Schlobinski, S.; Zuccaro, G. 2015. CRISMA Framework as 
an experimental tool for simulation of coastal submersion impacts and preparedness for crisis 
management. – Eproceedings of the 36th IAHR World Congress. The Hague, The Nether
lands. 28 June – 3 July.
34 Donahue, A. K.; Tuohy, R. V. 2006. Lessons We Don’t Learn: A Study of the Lessons of 
Disasters, Why We Repeat Them, and How We Can Learn Them. – Homeland Security Affairs, 
Vol. 2, No. 2. 
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Sellises kontekstis tõdeme lõpetuseks, et olukorrateadlike otsuste 
 virtuaalmaailmas saame sündmuste ja otsuste mõju paremini uurida ja 
analüüsima õppida kui mistahes muul viisil. Selles mõttes on laiapindse 
riigikaitse ja kriisiohje virtuaalse maailma interaktiivsed matkemudelid 
potentsiaalselt otstarbekad vahendid, millega luua operatsioonidele olukorra
teadlikku otsustustuge. 
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ÜLEVAADE. Artiklis on vaatluse all elutähtsate teenuste ristsõltuvuse analüüsi 
meetodid, mis toetavad laiapindset riigikaitset. Käsitlust leiavad teenuste ja nende
vaheliste sõltuvuste modelleerimise ning mitmesammuliste sõltuvuste leidmise 
 viisid. Väljapakutud meetoditega on tehtud esmased katsetused. Artiklis analüüsi
takse nende katsetuste tulemusi ning antakse soovitusi meetodite praktiliseks kasuta
miseks ja edasiseks tööks.

Võtmesõnad: elutähtsad teenused, ristsõltuvused, modelleerimine, matke

Keywords: lifecritical services, crossdependencies, modelling, simulation

1. Sissejuhatus

Laiapindse riigikaitse üks osa on olukorrateadlikkus riigis toimuva ja selle 
võimaliku mõju kohta. Olukorrateadlikkuse üks olulisi objekte on elu tähtsate 
teenuste hetkeseis ja prognoos. Manticus Apollo projekti aluseks  olevas 
uurimisülesandes oli elutähtsate teenuste ristsõltuvuste välja selgitamine 
üks oodatavatest tulemustest1. Sooviti, et analüüs „[oleks] tehtud selliselt, 
et  katkestuste korral oleks võimalik saada ülevaade elutähtsa teenuse mõju
piirkondadest ja mõjutatavatest komponentidest (teenused, infrastruktuur, 
andmed jm)“2.

Elutähtis teenus on hädaolukorra seaduses määratletud teenusena,  „millel 
on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille katkemine ohustab 
vahetult inimeste elu või tervist või teise elutähtsa teenuse või üld huviteenuse 
toimimist“3. Sealsamas on esitatud ka elutähtsate teenuste ammendav 

1 VTATP 2017 = Valdkondliku teadus ja arendustegevuse tugevdamise programmi (RITA) 
tegevuse 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine“ ülesanne „Tervikliku olukorrateadlikkuse 
võime loomine riigikaitseks“ 2017. 29. detsember, lk 12.
2 Ibid.
3 Hädaolukorra seadus. – Riigi Teataja I, 17.05.2020, 3, § 2 lg 4. [Hädaolukorra seadus]

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 15, 2020, pp. 207–237.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/

https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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 loetelu4. Elutähtsa teenuse osutaja võib olla eraettevõte, kohalik omavalitsus 
või riigiasutus.

Manticus Apollo projekti uurimisülesandes peetakse oluliseks ennekõike 
elu tähtsate teenuste omavahelisi ristsõltuvusi. Nende analüüsil tuleb aga 
arvestada, et elutähtsate teenuste osutamine sõltub sageli ka teistest teenus
test ja ressurssidest, mida saab teistelt ettevõtetelt ja  organisatsioonidelt. 
Kõige ilmsem sellise ressursi näide on tööjõud, kelle saadavus võib eri 
 põh justel ajutiselt väheneda. Samuti vajavad teenuseosutajad, et toorained 
neile  tarnitud saaksid ja tootmine jätkuks. Riigi küberturvalisuse käsi
raamatu järgi nimetatakse taristut, mis võimaldab elutähtsal teenusel toi
mida, kriitiliseks infrastruktuuriks5. Siinses artiklis analüüsimegi kriitilist 
infrastruktuuri mõjutada võivate sündmuste laiemaid tagajärgi ja nende 
tagajärgede edasikandumist Eesti kontekstis.

On ilmne, et kriitilise infrastruktuuri tööd pärssiva sündmuse võib olla 
põhjustanud katkestus või puudujääk vajaliku teenuse osutamises või vaja
liku ressursiga varustamises. Ühelt teenuseosutajalt võib see puudus levida 
järgmisteni, nii et mingi teenuse osutamist jääb nõudlusest vähemaks. 
Samamoodi võib levida ka suurenenud nõudlus mingi teenuse järele: sel 
juhul võib suureneda nõudlus ka eelmiste teenuste ja nende osutajate järele. 
Suure nenud nõudluse tulemus on jällegi pakkumise vähesus  võrreldes nõud
lusega. Samuti võib see tekitada võistluse teenusetarbijate vahel. Laiapindne 
riigikaitse nõuab teadlikkust, kuidas vähenenud pakkumine või suurenenud 
nõudlus kaskadeerub: mõjutab sellega seotud teenuseid ning nende tarbijaid 
ja osutajaid, põhjustades seal omakorda mingite teenuste vähenenud pakku
mist või suurenenud nõudlust, mille mõju on omakorda oluline teada. 

Ristsõltuvuste väljaselgitamise uurimisülesandes oli esitatud soov, et 
 teenuste omavahelised seosed oleksid kindlaks määratud ning seoste kirjel
dus sisaldaks „teenuste omavaheliste mõjude ja ristsõltuvuste analüüsi“. 
 Sooviti, et kirjeldustes esitatud sõltuvusi „[oleks] võimalik rakendada seoste 
ja sõltuvuse analüüsimiseks vajalike algoritmide väljatöötamiseks“.6 Need 
kirjeldused peaksid lahendama probleemi, mille puhul olemasolevate 
vahenditega ei ole võimalik ebasoovitavaid sündmusi ega nende arengut 
tõhusalt mudeldada ning puudub võimalus luua lihtsalt ja kiirelt ülevaateid 

4 Hädaolukorra seadus, § 36.
5 Luht, L. 2020. Kriitiline infrastruktuur ja koostöö erasektoriga. – Maaten, E.; Vaks, T. 
(koost). Riigi küberturvalisuse käsiraamat. Tallinn: Eriigi Akadeemia, lk 35. 
6 VTATP 2017, lk 12.
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võimalikest ebasoovitavatest sündmustest ja nendega kaasnevast7. Seega 
oli siinses artiklis kirjeldatava töö eesmärk käsitleda teenuste ja ressursside 
vahelist sõltuvust viisil, mis toetaks ebasoovitavate sündmustega kaasneva 
olukorra ja selle arengu võimalikult täpset kirjeldamist. Sõltuvuste kirjelda
mist ei ole siinkohal võimalik uurida eraldi analüüsialgoritmidest, sest meie 
töö eesmärk on, et need algoritmid aitaksid leida lahendusi tegelikkuses ette 
tulla võivates olukordades.

Koostöös Manticus Apollo projekti tellijatega (eelkõige Riigikantselei) 
tuvas tasime, et ristsõltuvuste analüüsi ülesanne peidab endas tegelikult kahte 
üsna erinevat ülesannet. Neist esimene on nõrkade kohtade otsimine pakuta
vate ning tarbitavate teenuste ja ressursside võrgus. See vajab üle vaadet 
võrgust ja halbade juhtude määratlemist. Seejärel on võimalik uurida, kui 
palju (või vähe) tuleb muuta teenuste pakkumist ja nõudlust, et jõuda mõne 
halva juhuni. Teine ülesanne on jälgida osutatavate teenuste hetkeseisu ja 
prog noosida lähitulevikku, et teada, milliste teenustega võib lähiajal prob
leeme tekkida. See vajab peale teenusevõrgu ülevaate ka pidevalt uuenevat 
üle vaadet teenuste ja ressursside hetkeseisust. Selle hetkeseisu koondamine 
kohta, kus on võimalik teha lähitulevikku puudutavaid analüüse, on küllaltki 
 keerukas arendusülesanne, mis nõuab andmevahetusstandardite ja töö
voogude kokku leppimist. Seejuures ei pruugi teenuste ja ressursside hetke
seis olla lihtsasti tuvastatav, vaid seda tuleb hinnata kaudsete näidikute abil.

Manticus Apollo projekti käigus oleme suutnud lahendada ennekõike 
esimest ülesannet, mis on suuresti teise ülesande alamosa. Meil on välja töö
tatud viisid kriitiliste infrastruktuuride modelleerimiseks, mudeli jaoks vaja
like andmete kogumiseks, loodud mudelitel meid huvitava tulemuse arvuta
miseks ja tulemuste valideerimiseks. Siinses artiklis tutvustatakse saadud 
tulemusi.

2. Lahenduse strateegia

Suures plaanis on elutähtsate teenuste ristsõltuvuste kirjeldamise strateegia 
lihtne: tuleb tuvastada nende teenuste osutamises olulised ressursid ja  teised 
teenused, samuti nendevahelised otsesed, st ühesammulised sõltuvused. 
Need sõltuvused tuleb abstraheerida ja formaliseerida viisil, mille tähen
dus on matemaatiliselt üheselt mõistetav. Samal viisil tuleb abstraheerida 
ja formaliseerida sündmusi, mis võivad mõjutada teenuste osutamist, ning 

7 VTATP 2017, lk 2–3.
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olukordi, kuhu ei soovita sattuda. Saadud formaliseeringuid kui matemaati
list objekti saab uurida arvutiteaduse vahenditega.

Arvutiteaduse vahendite kasutamise eesmärk on leida formaliseerimise 
käigus loodavas mudelis nõrku kohti. Nende järgi saab tuvastada nõrgad 
kohad tegelikes teenustes, ressurssides ja sündmustes. Nõrkus tähendab 
jõudmist ebasoovitavasse olukorda. Seejuures tuleb täpsustada, millistes 
stsenaariumides on sellesse olukorda jõudmine tõepoolest nõrkus. Halbade 
asjaolude kokkusattumisel ei pruugi me ebasoovitavasse olukorda sattumist 
nõrkuseks lugeda.

Abstraktsioon on alati midagi muud kui tegelik süsteem või keskkond. 
Abstraktsiooni kaudu ei pruugi me kõiki nõrkusi avastada, samuti võime 
leida nõrkusi, mida tegelikus süsteemis ei esine. Seega tuleb abstraktsioone ja 
nende abil saadud analüüsitulemusi valideerida. Samuti võiks abstraktsiooni
keeles olla võimalik väljendada ja analüüsides arvesse võtta ebakindlust min
gite parameetrite väärtuste suhtes. Abstraktsioone ja formaalseid meetodeid 
saab kasutada nii füüsilisi8 kui ka inimkomponente9 sisaldavate süsteemide 
analüüsiks.

Üks võimalik arvutiteaduse vahend loodud formaliseeringute uurimiseks 
on matkemudelite kasutamine. Selleks tuleb koostada stsenaariumid – jadad 
sündmustest, mis võivad mõjutada meid huvitavaid teenuseid. Need tuleb 
koostada lähtuvalt valdkonnateadmistest ning valida nii, et nende tulemusi 
mõjutaks tõenäolised nõrgad kohad teenusevõrgustikus, mida me avastada 
loodame. Stsenaariume koostatakse iteratiivselt, võttes arvesse varasemaid 
matkimistulemusi.

Teine võimalik arvutiteaduse vahend loodud formaliseeringute uuri
miseks on mudelikontroll10. Ideaalis ei vaja see vahend stsenaariume, vaid 
otsib neid ise, lähtudes formaliseeritud mudelitest ja nõrkustest.

8 Kammüller, F.; Probst, C. W. 2017. Modeling and Verification of Insider Threats Using 
Logical Analysis. – IEEE Systems Journal, Vol. 11, No. 2, p. 537.
9 Boender, J.; Ivanova, M. G.; Kammüller, F.; Primiero, G. 2014. Modeling Human 
 Behaviour with Higher Order Logic: Insider Threats. – 4th Workshop on SocioTechnical 
Aspects of Security and Trust, p. 34.
10 Clarke, E. M. 2008. The Birth of Model Checking. – Grumberg, O.; Veith, H. (eds). 25 Years 
of Model Checking: History, Achievements, Perspectives. Lecture Notes in Computer Science 
(Springer), Vol. 5000, p. 2.
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3. Metamudel

Ressursside, teenuste ja sõltuvuste modelleerimiseks on tarvis metamudelit 
ehk keelt, milles väljendada nende olulisi omadusi. Artiklis on ülevaade asja
kohastest modelleerimismudelitest, kus on esitatud sõltuvuste jaoks olulised 
parameetrid. Seejärel on antud hinnang, kuidas need parameetrid peaksid 
kajastuma meie modelleerimiskeeles, kui eesmärk on luua modelleerimis ja 
analüüsimeetodite suhtes agnostiline metamudel.

3.1. Metamudeli detailid

Sõltuvuste modelleerimiseks olulised detailid oleme jaotanud kolme kate
gooriasse: objektid, sõltuvused ja tagajärjed. Objektikategooria detailid 
 käsitlevad mingi sündmuse mõjusid otse või teiste süsteemide kaudu kogeva 
süsteemi (sh seda süsteemi käitava organisatsiooni) erisusi. Sõltuvus
kategooria detailid iseloomustavad kriitiliste infrastruktuuride vaheliste 
sõltuvuste omadusi. Kui me kasutaksime metamudeli alusesitusena graafi, 
iseloomustaksid objektikategooria detailid selle tippe ja sõltuvuskategooria 
detailid servi. Tagajärjekategooria detailid iseloomustavad mõju sündmuste 
sihiks olevale kriitilisele infrastruktuurile.

3.1.1. Objektikategooria detailid

Kriitilised infrastruktuurid on keerukad adaptiivsed süsteemid, mille osade 
dünaamilise vastastikmõju tulemusel tekib ilmnev käitumine11. See on 
 süsteemi käitumine viisil, mis ei ole tuletatav süsteemi osade käitu misest ega 
nende otsesest kombineerimisest12. Detailid, mis keskenduvad süs teemide 
omadustele, mitte nende suhetele ja teiste süsteemidega läbi käimisele, 
 kuuluvad objektikategooriasse.

11 Rinaldi, S. M.; Peerenboom, J. P.; Kelly, T. K. 2001. Identifying, understanding, and 
analyzing critical infrastructure interdependencies. – IEEE Control Systems Magazine, Vol. 21, 
Issue 6, p. 13. [Rinaldi et al. 2001]
12 Manticus Apollo 2020. Manticus Apollo terminiloend. Ülesanne 1.1. Terminoloogia 
(termini loend). Versioon 1.0. Projekti teostajad Cybernetica AS, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu 
Ülikool, Kaitseväe Akadeemia. Esitatud 7. septembril. Motus, L.; Meriste, M.; Preden, J-S.; 
Pahtma, R. 2012. Selfaware Architecture to Support Partial Control of Emergent Behavior. – 
Proceedings of the IEEE 7th International Conference on System of Systems Engineering. 
Genoa, Italy. July 16–19, pp. 422–427.
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3.1.1.1. Skaala

Sõltuvuste analüüsi võib teha kahte tüüpi granulaarsusega (detailsusega), 
struktuurse või geograafilisega13. Struktuurse jaotamise korral kesken
dutakse süsteemi osadele, üksikutele üksustele, alamsüsteemidele, süstee
midele, infrastruktuurile või omavahel seotud infrastruktuuridele, sõltuvalt 
analüüsis kaetavate süsteemide suurusest ja analüüsi katvusest. Näiteks võib 
aurugeneraatorit liigitada kui üksust, tuumaelektrijaama kui süsteemi ning 
infrastruktuur (elektri tootmiseks ja jaotamiseks) hõlmab mitut sama tüüpi 
süsteemi.

Geograafilise skaala määravad analüüsiobjektiks olevate süsteemide 
füüsi lised piirid, mis võivad vastata linnade/valdade, regioonide ja riikide 
piiridele.

3.1.1.2. Sektori tüüp

Sõltuvusgraafi tipul võib olla olenevalt organisatsioonilisest keskkonnast 
mitu olulist detaili. Mõjutatavat süsteemi haldava organisatsiooni tegevus
sektor on üks element McDanielsi jt infrastruktuuririkete  analüüsimudelis14 
ja meie jaotuses kuulub see objektikategooria detailide hulka. Detaile võib 
lisada veelgi, kui analüüsitavad organisatsioonid tegutsevad erinevatel 
juriidi listel ja regulatiivsetel alustel, mis võivad muuta sõltuvussuhteid.

3.1.1.3. Toimimistase

Matkemodelleerimisel on vaja kindlaks teha mingi tipu toimimine või mitte
toimimine. Toimimine võib olla ka kvantitatiivne suurus: süsteem või selle 
osa, mida tipp kujutab, võib olla suuteline toimima osalise jõudlusega. Kuna 
mudelid võivad kasvada üsna mahukaks, tuleb toimimist iseloomustada 
kõrge abstraktsustasemega. Tüüpiline sellise taseme näide on toimimistase, 
mis võib olla vastava tipu teenuse või tootmisvõime mõõt15.

13 Rinaldi et al. 2001, p. 21.
14 McDaniels, T.; Chang, S.; Peterson, K.; Mikawoz, J.; Reed, D. 2007. Empirical Frame
work for Characterizing Infrastructure Failure Interdependencies. – Journal of Infrastructure 
 Systems, Vol. 13, Issue 3, p. 182. [McDaniels et al. 2007]
15 Panzieri, S.; Setola, R.; Ulivi, G. 2005. An approach to model complex interdependent 
infrastructures. – IFAC Proceedings, Vol. 38, Issue 1, p. 406. [Panzieri et al. 2005]
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3.1.2. Sõltuvuskategooria detailid

3.1.2.1. Sõltuvuste tüübid

Kriitiliste infrastruktuuride vahelised sõltuvused jagunevad nelja põhi
tüüpi: (1) füüsiline, (2) info, (3) geograafiline ja (4) loogiline sõltuvus16. 
Füüsilisi sõltuvusi iseloomustab materiaalne ressurss, mida kriitiliste infra
struktuuride vahel vahetatakse. Infosõltuvus on olemas siis, kui üks kriitiline 
infrastruktuur vajab toimimiseks teiselt informatsiooni. Ruumiline lähedus 
kriitiliste infrastruktuuride vahel kujutab endast geograafilist sõltuvust, mis 
väljendab seda, et mingi keskkonnasündmus võib kahjustada korraga mitut 
kriitilist infrastruktuuri. Erinevalt eelmistest ei tulene seda tüüpi sõltuvus 
kriitiliste infrastruktuuride vahelisest otsesest suhtlusest. Loogilist tüüpi 
sõltu vused tulenevad põhiliselt inimeste otsustest (nt seadusandlus, poliitika, 
ühiskondlikud probleemid).

Dudenhoeffer jt eristavad infosõltuvuste osana juhtimissõltuvusi17. Nende 
tavapärased näited on tööstusprotsessidest, mille oluline osa on superviisor
süsteemid. Kui sellise süsteemi töö muutub kehvemaks, põhjustab see prob
leeme haldamises ja seires. See ei pruugi kohe tööstusprotsessile mõju aval
dada. Küll aga võib pahatahtlik ründaja, kes on suutnud saada süsteemile 
ligipääsu, kasutada seda sõltuvust protsessi segamiseks või manipuleeri
miseks. Kui vahetatav informatsioon on selline, mida vastuvõttev protsess 
küll kasutab, aga mitte juhtimise või seire eesmärgil, siis on tegu info, mitte 
juhtimissõltuvusega.

Dudenhoeffer jt käsitlevad ka poliitilisiprotseduurilisi ja ühiskondlikke 
sõltuvusi18, mis kujutavad endast loogiliste sõltuvuste19 alamtüüpe. Kui mingi 
tegutsemisviis või protseduur põhjustab ühes kriitilises  infrastruktuuris 
sündmuse või olekumuutuse, mis omakorda mõjutab teist kriitilist infra
struktuuri, siis loetakse seda sõltuvuseks. Üks näide sellisest sõltuvusest on 
kogu kommertslennuliikluse mõnepäevane tühistamine Ameerika Ühend
riikides pärast 11. septembri rünnakuid aastal 200120. Ka pärast lennuliikluse 

16 Rinaldi et al. 2001, p. 12.
17 Dudenhoeffer, D. D.; Permann, M. R.; Manic, M. 2006. CIMS: A Framework for Infra
structure Interdependency Modeling and Analysis. – Perrone, L. F.; Lawson, B. G.; Liu, J.; 
Wieland, F. P.; Nicol, D. M.; Fujimoto, R. M. (eds.). Proceedings of the Winter Simulation 
Conference WSC 2006, p. 480. [Dudenhoeffer et al. 2006]
18 Ibid., p. 481.
19 Rinaldi et al. 2001, p. 12.
20 Dudenhoeffer et al. 2006, p. 481.
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taastumist oli selle maht esialgu märksa väiksem kui enne rünnakuid, sest 
avalikkuse usaldus lennuliikluse vastu oli vähenenud. See on näide ühis
kondlikust sõltuvusest.

Zhang ja Peeta nimetavad sõltuvustüüpidena ka eelarvelisi ning turu ja 
majanduslikke sõltuvusi21. Eelarveline sõltuvus kujutab endast ressursside 
jagamise piiratust keskselt planeeritud majanduse puhul või õnnetusest 
taastu misel. Turu ja majanduslikud sõltuvused on seotud jagatud ressurssi
dega samal turul või samas finantssüsteemis.

3.1.2.2. Sõltuvuste kriitilisus

Kriitiliste infrastruktuuride sõltuvussuhted võib jagada tugevateks ja nõrka
deks22. Tugev sõltuvussuhe tähendab, et häired ühe kriitilise infra struktuuri 
töös levivad hõlpsalt teisele kriitilisele infrastruktuurile. Kahe kriitilise 
infra struktuuri vahel puuduvad puhvrid, mis viivitaksid häire levikut. Nõrk 
sõltuvus suhe tähendab aga nõrgemat sidet kahe kriitilise infrastruktuuri 
vahel või suuremaid puhvreid.

Kriitilisust saab esitada arvuna, mis väljendab ühe süsteemi toimimis
taseme sõltuvust teise süsteemi toimimistasemest. Garvey ja Pinto ana
lüüsis iseloomustavad seda sõltuvust kaks arvu: sõltuvussuhte tugevus ja 
kriiti lisus23. Esimene neist kirjeldab positiivset korrelatsiooni kahe süs
teemi  toimimistasemete vahel ning teine iseloomustab kitsendusi, mida üks 
 süsteem seab teisele.

3.1.2.3. Sõltuvuste komplekssus

Kriitiliste infrastruktuuride sõltuvussuhted saab nende nähtavuse ja ennus
tatavuse alusel jagada lineaarseteks ja kompleksseteks. Lineaarsed sõltuvus
suhted on oodatud või planeeritud, nii et neid on piisavalt lihtne mõista ja 
uurida. Seevastu komplekssed sõltuvussuhted avalduvad pigem ebatavalistes 
olukordades ning on ootamatud ja keerulised tähele panna24.

21 Zhang, P.; Peeta, S. 2011. A generalized modeling framework to analyze interdependencies 
among infrastructure systems. – Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 45, Issue 
3, p. 554.
22 Rinaldi et al. 2001, p. 19.
23 Garvey, P. R.; Pinto, C. A. 2009. Introduction to functional dependency network analysis. – 
The MITRE Corporation and Old Dominion University, Second International Symposium on 
Engineering Systems, Vol. 5. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), p. 7.
24 Rinaldi et al. 2001, p. 20.
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3.1.2.4. Sõltuvuste eluiga

Sõltuvuste arvestatav kestus võib vastavalt süsteemi ulatusele ja vastas
mõjudele varieeruda millisekunditest aastateni25.

3.1.2.5. Tagajärje edasikandumise viis

Tagajärje edasikandumise viisi alusel võib sõltuvussuhted jagada kaskaad
seteks, eskaleeruvateks ja põhjust jagavateks26. Kaskaadne sõltuvussuhe 
 märgib olukorda, kus häire ühe kriitilise infrastruktuuri töös põhjustab häire 
teise töös, sest esimene ei suuda teisele vajalikku sisendit anda. Eskaleeruv 
sõltuvussuhe on juhul, kui häire ühe kriitilise infrastruktuuri töös põhjustab 
häireid ja viivitusi teise töö taastumises mingist häirest, mis tekkis esi mesest 
kriitilisest infrastruktuurist sõltumatult. Põhjust jagavad sõltuvussuhted 
 kirjeldavad olukorda, kus mitme kriitilise infrastruktuuri töö on häiri tud 
ühe ja sama sündmuse (nt maavärin, uputus või terrorirünnak) tõttu.

3.1.2.6. Sõltuvuste leidmise viisid

Infoallikatest, näiteks meediaaruannetest või ametlikest dokumentidest 
 leitavad ajaloolised andmed õnnetuste ja katastroofide kohta võivad  näidata 
tõrgete mustreid, millest võib tuletada sõltuvuste olemasolu ning nende 
 võimalikke mõjutüüpe ja tasemeid27. Chang jt on kogunud järjekindlalt aja
loolisi andmeid, et luua andmebaas kriitiliste infrastruktuuride sõltuvustest, 
mis võivad avaldada ühiskondlikku mõju28.

Teadmuse kogumine ekspertidelt (nt eksperdiintervjuud, töötoad või 
ümarlauaarutelud) on meetod, mida on kasutatud mitmes uuringus sõltu
vuste tuvastamiseks29. Paraku kipub eksperditeadmus viitama ainult lineaar
setele sõltuvussuhetele, panemata tähele kompleksseid sõltuvus suhteid.

25 Rinaldi et al. 2001, p. 21.
26 Ibid., p. 22.
27 Ouyang, M. 2014. Review on modeling and simulation of interdependent critical infra
structure systems. – Reliability Engineering and System Safety, Vol. 121, p. 46.
28 Chang, S. E.; McDaniels, T.; Beaubien, C. 2009. Societal impacts of infrastructure failure 
interdependencies: Building an empirical knowledge base. – Technical Council on Lifeline 
Earthquake Engineering Conference (TCLEE) 2009: Lifeline Earthquake Engineering in a 
 Multihazard Environment, pp. 1–10.
29 Eusgeld, I.; Kröger, W. 2008. Comparative Evaluation of Modeling and Simulation 
 Techniques for Interdependent Critical Infrastructures. Scientific Report, Laboratory for Safety 
Analysis. Zurich: ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich), p. 3.  [Eusgeld 
et al. 2008] Vt ka Luiijf, E. A. M.; Klaver, M. H. A. 2004. Protecting a Nation’s Critical Infra
structure: The First Steps. – 2004 IEEE International Conference on Systems, Man and Cyber
netics, p. 1186.
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Kui kriitiliste infrastruktuuride käitumuslik mudel on leitud, võib matke
modelleerimise abil olla võimalik leida kompleksseid sõltuvussuhteid, mis 
tulenevad mitme süsteemi ilmnevast käitumisest30.

3.1.3. Tagajärjekategooria detailid

Sellesse kategooriasse kuuluvad põhiliselt McDanielsi jt esitatud mudelist31 
pärinevad detailid, mida saab kasutada mõju tagajärgede hindamiseks, kui see 
on levinud sihtkohana toimiva kriitilise infrastruktuurini. Mõju hinnangud 
on vajalikud, et järjestada kriisiaegseid tegevusi tähtsuse järgi, kui piiratud 
ressursse tuleb sihipäraselt kasutada. Tähtis on, et kuigi tagajärje edasi
kandumise viis (vt p 3.1.2.5) võib olla oluline tagajärje mõistmiseks, ei nimeta 
me seda viisi allpool, sest see on sõltuvust iseloomustav omadus (detail).

3.1.3.1. Tagajärje tüüp

Ühiskondlik tagajärg võib avalduda eri viisidel, näiteks inimese tervist või 
ohutust mõjutavalt, majanduslikult, keskkondlikult või sotsiaalselt32.

3.1.3.2. Tagajärje ruumiline mõju

Geograafiline ala, mida sündmus on mõjutanud, on oluline teave sündmuse 
mõjust arusaamisel. Selle detaili võimalikud väärtused võivad olla näiteks 
„linn“, „regioon“, „riik“ või „rahvusvaheline“. Kriitilise infrastruktuuri 
skaala detailid (vt p 5) määravad, kus asub kriitiline infrastruktuur, mida 
see sündmus otseselt mõjutab. Tagajärje ruumiline mõju näitab seeeest, kui 
kaugele võivad levida selle sündmuse kõikvõimalikud tagajärjed.

3.1.3.3. Tagajärje mõju elanikkonnale

Peale mõjutatava ala suuruse on ka selle ala elanike arv üks põhi parameetreid 
tagajärgede hindamisel. Selle parameetri võimalike väärtuste hulga võib 
valida tehtava analüüsi konteksti alusel (nt „1000, 10 000, 100 000“).

30 Panzieri et al. 2005, p. 408.
31 McDaniels et al. 2007, p. 177.
32 Ibid., p. 179.
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3.1.3.4. Tagajärje kestus

See detail iseloomustab sündmuse mõju kestust. Võimalik väärtus võib olla 
minutites, tundides, päevades või nädalates. Sõltuvuse eluiga (vt p 3.1.2.4) 
erineb tagajärje kestusest, sest tagajärg võib olla tuntav veel siis, kui sünd
muse tekitanud sõltuvust enam ei ole.

Tsuruta jt analüüsisid võimaliku maavärina tagajärgi kolmes etapis: vahe
tult pärast sündmust, kriisi lahendamise ajal ja taastetööde ajal33. Nad leidsid, 
et teed, raudteed ja sidesüsteemid on seejuures kõige olulisemad kriiti lised 
infrastruktuurid, millest sõltutakse kriisi lahendamisel ja taastetöödel.

3.1.3.5. Tagajärje tõsidus

Tagajärje tõsidus on vahend hindamistulemuste järjestamiseks. Tõsidust ise
loomustavad kirjeldused (nt väike, keskmine, suur) võib luua eespool esitatud 
detailide väärtuste kombinatsioonidena. McDaniels jt kasutavad tagajärje 
tõsidust selleks, et iseloomustada sündmusest taastumiseks vajalikku pingu
tust34. Nende määratluses on tagajärje üldhinnang nelja väärtuse – tagajärje 
ruumiline mõju, mõju elanikkonnale, kestus ja tõsidus – kaalutud keskmine.

3.1.3.6. Tagajärge põhjustava sündmuse tüüp

Esialgne sündmus, mis põhjustab tagajärje, jaguneb õnnetuseks, ründeks 
või rikkeks35. Õnnetusena mõistame juhuslikult toimuvaid sündmusi, nagu 
loodus õnnetused, kus sündmuse algpõhjus ei ole kriitiline infrastruktuur 
ise. Ründed on pahatahtlikud tegevused kriitiliste infrastruktuuride vastu, 
mille saadavad korda või vähemalt algatavad inimtoimijad, kasutades füüsi
lisi või infotehnoloogiavahendeid või nende kombinatsioone. Rikkeid, eri
nevalt eelmistest kategooriatest, põhjustavad süsteemi enda või selle alam
süsteemi vead.

3.2. Valikud

Manticus Apollo projektis on enamik uuritavaid organisatsioone avalikust 
sektorist, kuigi elutähtsa teenuse osutajad on küllalt tihti eraettevõtted. Seega 
on meile olulised avaliku sektori sõltuvused: poliitilisedprotseduurilised, 

33 Tsuruta, M.; Goto, Y.; Shoji, Y.; Kataoka, S. 2008. Damage propagation caused by inter
dependency among critical infrastructures. – The 14th World Conference on Earthquake Engi
neering. Beijing, China. October 12–17, p. 7.
34 McDaniels et al. 2007, p. 179.
35 Eusgeld et al. 2008, p. 4.
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ühiskondlikud, eelarvelised ning turu ja majanduslikud sõltuvused mängi
vad füüsiliste, informatsiooniliste ja geograafiliste sõltuvuste kõrval taga
järgede edasikandumises olulist rolli.

Ehkki olulised sõltuvused võivad olla väga erinevat tüüpi, kujutavad need 
endast mõju edasikandumist üsna sarnast tüüpi detailide vahel. Üldjuhul 
on need toimimistaset väljendavad detailid, mille võimalikud väärtused on 
kas tõeväärtused (kui mingi ressurss või teenus toimib või mitte) või (reaal)
arvud mingist vahemikust (kui toimimistaset on mõistlik väljendada arvu
liselt). Need toimimistasemed võivad olla paigutatud mingi suurema andme
struktuuri tippudesse, mis vastavad keerulisema ressursi või teenuse osadele 
(vastavalt skaalale, milles sõltuvuste analüüsi teeme). Mingis stsenaariumis 
neile toimimistasemetele omistatud väärtused muutuvad vastavalt stse
naariumi sündmustele ja tagajärgede levikule sõltuvusüleselt.

Näeme seega, et aeg on sõltuvusi modelleerides oluline kategooria. 
Toimimis taseme väärtust tuleb käsitada ajahetke funktsioonina. Olgu aja
hetkede hulk T. Olenevalt kasutatavatest analüüsimeetoditest võib T olla 
kas reaalarvude hulk R või täisarvude hulk Z. Esimene neist vastab pidevalt 
kulgevale ajale, teise puhul on aeg diskreetne ja on võimalik rääkida mingile 
ajahetkele järgnevast hetkest.

Teine oluline kategooria võiks olla modelleeritavate süsteemide ruumi
lised ja geograafilised aspektid. Need on väga heterogeensed, erinedes sedasi 
olulisel määral ajalisest kategooriast. Ühe süsteemi puhul võib oluline olla 
geograafiline aspekt, mõnel teisel aga komponentidevahelised loogilised 
ühendused. Seega oleme otsustanud, et erinevalt ajast me ruumiaspekti oma 
metamudelis ühtsel viisil ei kajasta. Kui tekib vajadus arvestada mingi detaili 
toimimistaseme väärtust eri ruumipunktides, on iga olulise ruumipunkti 
jaoks olemas eraldi detail, mille toimimistaseme väärtusega arvestatakse. Iga 
üksikväärtus (kindlal ajahetkel) on aga lihtne, nagu ülalpool mainitud – kas 
tõeväärtus või arv.

Meie metamudel peab andma viisi, kuidas kirjeldada sõltuvusi toimimis
tasemete väärtuste vahel. See viis peab võimaldama väljendada suurte kadu
deta sõltuvuskategooria detaile, ent olema siiski piisavalt lihtne, et analüüs 
oleks hõlpsasti tehtav. Sõltuvuste kirjapanekul peab kindlasti olema  võimalik 
kirjeldada tagajärgede levimise aega. Meie mõistes on tükiti lineaarsed funkt
sioonid piisavalt lihtsad matkimiseks ja väikeste mudelite mudeli kontrolliks, 
kuid samal ajal piisavalt väljendusrikkad. Teised funktsioonid võiksid olla 
nende kaudu lähendatavad. Tükiti lineaarsust nõuame nii toimimistaseme 
väärtustelt (kui ajahetkede funktsioonidelt) kui ka väärtustevahelistelt 
 sõltuvustelt.
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Allpool kirjeldame kahte metamudelit, mida oleme kasutanud Manticus 
Apollo projektis ja millest võib olla kasu elutähtsate teenuste vaheliste oluliste 
sõltuvuste avastamisel. Kuigi punktis 2 on toodud arutelu parameetrite väär
tuste kohta käiva ebakindluse kirjeldamise kasulikkusest, esitavad mõlemad 
metamudelid deterministliku kirjelduskeele. Me ei ole veel loonud ega ana
lüüsinud piisavalt palju ja keerukaid mudeleid ebakindluse kirjeldamiseks.

3.3. Esimene metamudel

Meie esimene metamudel keskendus üksikute toimimistasemete väärtustele. 
Selles metamudelis kirja pandud mudelites tuli nimetada kõik väärtused, 
mille vahelisi seoseid metamudelis kirjeldati. Väärtused vastasid nii uuri
tava süsteemi kui ka uuritava stsenaariumi detailidele. Kui need väärtused 
olid nimetatud, koosnes mudel võrrandite hulgast, kus igaüks neist  väitis, et 
üks nimetatud väärtustest on võrdne mingi avaldisega teistest väär tustest. 
Iga väärtuse jaoks, mis vastas uuritava süsteemi mingile detailile, pidi olema 
 täpselt üks võrrand, kus see väärtus oli pandud võrduma mingi avaldisega. 
Kui mudeli uurimiseks oli kavas kasutada matkimist, pidi ka iga uuritava 
stsenaariumi detailile vastava väärtuse jaoks olema üks sama sugune  võrrand. 
See võrrand seadis selle väärtuse võrdseks mingi „konstantse“ avaldisega, 
kus konstantsus tähendab sõltumatust teiste detailide väärtustest, mitte 
 konstantsust ajas.

Avaldiste jaoks kasutatav keel lubas väljendada tükiti lineaarseid sõltu vusi, 
näiteks lineaarseid kombinatsioone mingitest väärtustest, nende kombi nat
sioonide võrdlemisi ja neid kasutavaid tingimusavaldisi. Samuti olid keeles 
olemas ajalised operatsioonid: viivitused, ekstreemumi võtmine ja integ
reerimine üle mingi ajavahemiku. Neile kehtisid teatud piirangud, mis hoolit
sesid selle eest, et kõigi avaldiste väärtused oleksid endiselt tükiti lineaar sed. 
 Näiteks sai integreerida ainult tõeväärtuslikke, mitte arvulisi väärtusi.

Toome ühe näite lihtsa süsteemi modelleerimise kohta. Olgu meie süs
teem toimiv, kui see on varustatud elektriga. Elektrivarustus võib toimuda 
elektrivõrgu kaudu või kohaliku generaatori abil. Kohalik generaator vajab 
toimimiseks kütust, generaatori paagi mahust jätkub kütust λ tunniks. 
Kütust on võimalik juurde tuua tanklast, kus on piisavalt suur kütusevaru. 
Kütuse järele minnakse siis, kui paaki jäänud kütusest piisaks φ tunniks. 
Järelkäimine võtab aega ρ tundi ja selle aja jooksul peavad teed olema läbi
tavad. Meie süsteemi kirjeldusel on seega kaks (välist) sisendparameetrit. 
Parameeter e, mille võimalikud väärtused on tõeväärtused „tõene“ ja „väär“, 
kirjeldab, kas elektrivõrgu kaudu varustamine toimib. Parameeter t, mille 
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võimalikud väärtused on samuti tõeväärtused, kirjeldab, kas teed on läbi
tavad. Meid huvitab, kas süsteem parasjagu töötab. Tähistagu seda muutuja 
T, mille võimalikud väärtused on samuti tõeväärtused. Oluline on, et kõik 
parameetrid on funktsioonid ajahetkedest, st igal ajahetkel on neil mingi 
väärtus ja eri ajahetkedel võivad olla erinevad väärtused. Me soovime leida 
muutuja T väärtusi igal ajahetkel, kui meile on antud muutujate e ja t väär
tused igal ajahetkel.

Süsteemi oluline sisemine parameeter on kütusevaru v generaatori paagis. 
Loeme, et v võimalikud väärtused kuuluvad lõiku 0st (tühi paak) kuni λni 
(täis paak). Jällegi, v on ajahetke funktsioon. Juba nimetatud parameetrid on 
seotud järgmiselt:

T = e ∨ [v > 0].

Tähtis on, et ajahetki ei pea siin ilmutatult nimetama, see seos kehtib kõigil 
ajahetkedel.

Kütuse juurdevedu modelleerime parameetriga d, mis on tõene neil hetke
del, kui saabub kütuselaadung. Parameeter d on seega samuti tõe väärtuslik, 
kuid ta erineb parameetritest e, t ja T selle poolest, et ta on tõene ainult disk
reetsel hulgal. Kütuselaadungi saabumist kirjeldab järgmine valem.

d = ↑([delayρ(v) ≤ φ] & [intρ(t) ≥ ρ])

Selles valemis on ↑operaatori all oleval tõeväärtuslikul avaldisel kaks poolt. 
Esimene neist kirjeldab piisavat põhjust ρ tundi tagasi kütuseauto välja saata. 
Teises pooles olev alamavaldis intρ(t) annab meile ajavahemiku või nende 
summa, millal on viimase ρ tunni jooksul olnud teed läbitavad. Me nõuame, 
et see oleks vähemalt ρ, st teed on selle aja jooksul olnud pidevalt läbitavad. Me 
ei modelleeri siinkohal, mis juhtub siis, kui auto on juba välja saadetud, aga tee 
muutub läbimatuks. Lõpuks, ↑operaator, rakendatuna tõeväärtus avaldisele, 
annab meile ainult need ajahetked, kus see avaldis muutus  väärast tõeseks.

Kütusevaru, selle juurdevedu ja generaatori töö on samuti omavahel seo
tud. Seda väljendab alljärgnev valem.

v = max{0, λ − intd(¬e)}

See tähendab, et kütusevaru ei ole kunagi negatiivne. Alamavaldis intd(¬e) 
annab meile ajavahemiku (või ajavahemike summa), millal on pärast viima
tist kütuse juurdevedu elektrivarustus puudunud.
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Kui on olemas niisugune süsteemi kirjeldus ja sisendparameetrite väär
tused iga ajahetke kohta, on võimalik leida väljundparameetri väärtused igal 
ajahetkel. Piisava analüüsivõime korral suudaksime uurida näiteks, milline 
on φ sobivaim väärtus, mis minimeeriks süsteemi tööshoidmise keskmisi 
kulusid, kui meil on teada kitsendused e ja t võimalike väärtuste kohta (piira
tud on, kui sagedasti ja kui pikaks ajaks võib nende väärtuseks olla „väär“) 
ning süsteemi mittetöötamisele ja kütuse juurdeveole on omistatud hind.

Meie esimene metamudel oli seega üldine, võimaldades ühtmoodi hästi 
(või halvasti) mudeldada kõiki ajas arenevaid süsteeme. Selle avaldiste keeles 
oli mugav kirja panna sõltuvusi, mis olid mudeldamise aluseks olnud doku
mentides kirjas, kuid kohmakam kirjeldada neid sõltuvusi, mida ei olnud 
kirjas. Metamudeli väljendusvõimsus sarnaneb DMCI mudeli36 ja selle 
edasiarendusega37, kuid meie kasutatav formaliseering on märksa kergem. 
Metamudeli detailid on esitatud lisas 1.

3.4. Teine metamudel

Pärast esimese metamudeli väljapakkumist, matkevahendi (kirjeldatud all
pool) koostamist ja mõne elutähtsa teenuse osutaja modelleerimist jõudsime 
olukorda, kus leidsime, et ühtepidi on meie vahendid küll väga võimsad ja 
väljendusrikkad, kuid teistpidi on nendega keeruline modelleerida olulisi 
aspekte, mida oli intervjuudes nimetanud mitu valdkonnaeksperti. Luues 
vahendeid ja kogudes andmeid, on meie eesmärk olnud vastata küsimusele 
„kui midagi juhtub, siis mis veel juhtub?“. Meie loodud vahendid ja mudelid 
sobisid väga hästi sellele küsimusele vastamiseks, kui „midagi“, mis juhtub, 
on mingi sisendi – teenuse või ressursi – katkestus, lõppemine või kvali
teedi vähenemine. Meie matkesüsteem suudab seda katkestust või kvaliteedi 
vähenemist mudelit pidi edasi kanda ning leida, mis ja millal veel lõppeb või 
väheneb.

Juhtuda võiv „midagi“ ei pruugi aga olla mingi sisendi lõppemine või 
vähenemine. See võib olla ka mingi väljundi nõudluse kasv. Lihtne on näiteks 
kujutada ette olukordi, kus kasvab nõudlus vältimatu abi järele või muutub 

36 Trucco, P.; Cagno, E.; De Ambroggi, M. 2012. Dynamic functional modelling of vulner
ability and interoperability of Critical Infrastructures. – Reliability Engineering and System 
Safety, Vol. 105, p. 53.
37 Galbusera, L.; Trucco, P.; Giannopoulos, G. 2020. Modeling interdependencies in multi
sectoral critical infrastructure systems: Evolving the DMCI approach. – Reliability Engineering 
and System Safety, Vol. 203, Article No. 107072, p. 3.
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tunduvalt ressursinõudlikumaks teede sõidetavuse tagamine. Kui teenuse 
nõudlus kasvab, siis kasvab nõudlus ka selle teenuse sisendite järele ja see 
nõudlus võib levida kaugemale. Nõudluse kasvu levimist on meie mude
lite aluseks olnud dokumentidest märksa raskem tuletada kui pakkumise 
vähenemise levimist. Samuti ei selgu neist dokumentidest, kuidas tehakse 
otsuseid, kui on valida, millist sisendina kasutatavat ressurssi tarbida, või 
kui peab valima, millist nõudlust rahuldada ja millist mitte. Tõenäoliselt 
on enamikul juhtudel otsustada lihtne ja leidub parim viis, kuidas valikut 
teha. Matkimiseks peab see otsustusviis olema fikseeritud. Meie esimeses 
metamudelis saab seda väljendada, aga see on kohmakas. Meie eesmärk on 
fikseerida, et otsustuskohtades otsustatakse üldiselt vaikimisi, välja arvatud 
siis, kui selle koha jaoks on fikseeritud otsustusviis.

Teine kirjeldatav metamudel defineerib graafidel põhineva keele, mis on 
valdkonnaspetsiifilisem ja räägib konkreetsetest kohtadest, kus ressursse või 
teenuseid luuakse, tarbitakse, nõutakse ja nõudlust rahuldatakse. Otsustus
kohad ja infovood on selgesti esitatud, samuti on välja toodud nõudluse ja 
pakkumise omavaheline dünaamika. Nõudlus ja pakkumine on tihedasti 
seotud: ühe suurenedes või teise vähenedes jaotub teine ümber.

Teise metamudeli kaudu saab väljendada, millistes kohtades mingeid 
teenuseid osutatakse või ressursse luuakse ja kes neid tarbib, arvestades 
puhvreid, mis on teenuse tarbijal lühiajaliste katkestuste puhuks juba ole
mas. Selles ei ole nii mugav kirjeldada perioodilisi tegevusi, nagu esimese 
metamudeli puhul näitena toodud kütuse juurdevedu. See ei ole olnud ka 
eesmärk. Suurt osa sellest näitest on võimalik siiski esitada ka teises meta
mudelis, seda väljendab graaf joonisel 1. 

teede 
läbitavus

elektri-
varustus

süsteemi töö

kütus 
tanklas

0↓ ρ↑

λ↓ 0↑ρ↓

eelistab

min

max

−(λ φ)↑

Joonis 1. Teisele metamudelile vastav lihtne joonis

Joonisel on ringidena kujutatud sisend ja väljundtipud, ristkülikutena 
 ressursside või teenuste kombineerimise tipud ning kolmnurkadena pakku
mise (tipuga paremal) ja nõudluse (tipuga vasakul) viivitamise tipud. Rist
külikute sees olev operatsiooninimi näitab, kuidas pakkumisi kombineerida: 
miinimumi võtmine tähendab, et teenuse või ressursi pakkumiseks on vaja 
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mõlemat sisendit, maksimumi võtmine, et piisab ühest sisendist. Võima
likud on ka teistsugused kombineerimised, näiteks liitmine. Kombineerimis
tippude juures on võimalik väljendada, millist sisendit soovitakse ennekõike 
kasutada: kui elektrivarustuse pakkumine on olemas, puudub ülemisel 
 sisendil nõudlus.

Huvitavaim osa sellest mudelist on viivitamistipud. Iga viivitamistipuga 
on seotud kaks arvu – ajavahemiku pikkust –, mis näitavad, kui pika viivi
tusega pakkumise kahanemine või kasvamine tipu sisendis (või  nõudluse 
kahanemine või kasvamine tipu väljundis) kajastub selle tipu  väljundis (nõud
luse korral sisendis). Parempoolne pakkumise viivitamise tipp  väljen dab, et 
kütuse juurdeveo katkemisel jätkub seda veel λ tunniks, see juures juurdeveo 
taastumisel on kütus kohe olemas. Nõudluse viivitamise tipp  väljendab, et 
kütuse järele nõudluse tekkimine kajastub juurdeveo vaja duses alles λ – φ 
tunni pärast. Ent kui juurdevedu on vaja, siis on seda vaja  hiljemalt ρ tunni 
jooksul. Vasakpoolne pakkumise viivitamise tipp  väljendab, et juurde veoks 
peavad teed olema läbitavad ρ tunni jooksul.

Loodud mudelil saab läbi mängida stsenaariume. Stsenaariumis antakse 
ette sisendtippude pakkumise ja väljundtippude nõudluse muutused ajas. 
Samuti võib stsenaarium ette näha keerulisemaid sõltuvusi sisend ja väljund
tippude nõudluste ja pakkumiste vahel, näiteks tööjõu väsimist ja sellega 
seotud vähenemist pakkumises, kui selle järele on pikka aega olnud suur 
nõudlus.

Defineeritud keel võimaldab väljendada suhteliselt lihtsasti keerulise
maid asju ja arutleda nende üle matke abil. Esimene neist on võistlemine 
 ressursside nimel. Me saame väljendada, et tööjõud või erimasinad ei ole 
kõigile kätte saadavad, kui kõik neid vajavad. Teine keerulisematest asjadest, 
mille üle suudame arutleda, on otsustus ja infovahetuskiirus ressursside 
küsimisel ja kasutusele võtmisel. Meie keel võimaldab ka modelleerida, 
 kuidas paraneb pakkumise ja nõudluse muutustele reageerimine, kui infor
meerida toimijat varakult ressursi peatsest lõppemisest, nii et ressursi lõppe
mise ajaks on asendusressurss küsitud.

Teise metamudeli detailid on toodud lisas 2.

4. Modelleerimine

Kui metamudel ehk teenuste ja ressurssidevaheliste sõltuvuste kirjapaneku 
keel on defineeritud, tuleb järgmisena leida tegelikud sõltuvused ja need 
selles keeles kirja panna. Oleme uurinud paari erineva võimaliku allika 
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kasutamist sõltuvuste leidmiseks. Neist esimest oleme kasutanud koos esi
mese metamudeliga, teist koos teisega.

4.1. Allikas 1: elutähtsa teenuse osutajate riskianalüüsid

Hädaolukorra seaduse järgi peab elutähtsa teenuse osutaja koostama selle 
teenuse riskianalüüsi ja taasteplaani, et teenus oleks toimepidev ning oleks 
võimalik hinnata riske ja taastada toimepidevust38. Riskianalüüsi nõuded 
kehtestab kriisiohje koordineerimise eest vastutav minister määrusega39. 
Selles määruses on esitatud skeem, kuidas elutähtsa teenuse osutaja peab 
pidama arvet oma teenuste osutamist mõjutavate teenuste ja ressursside üle, 
samuti mõju avaldumisviiside üle.

Määruses on nähtud elutähtsa teenuse osutamiseks ette kriitilised 
 tegevused, mis tuleb nimetada elutähtsa teenuse osutajal40. Iga kriitilise tege
vuse puhul peab hindama, kui oluline on see teenuse osutamisel. Hinnata 
tuleb, kui kaua saab teenust häireteta osutada tegevuse katkemisel ja kui 
 ulatuslik on teenusekatkestus tegevuse katkemisel.

Määruses on ette nähtud seegi, et iga kriitilise tegevuse osutamiseks on 
olulised ressursid, mille seost teenuse osutamisega peab elutähtsa teenuse 
osutaja kirjeldama. Ressursiks võib olla ka sisseostetav teenus. Iga ressursi 
ja tegevuse jaoks tuleb hinnata, kui oluline on see ressurss tegevuse täide
viimisel: kui kaua saab hakkama ilma selleta ja millised on võimalikud 
asendus ressursid.

Seega peavad elutähtsa teenuse osutajate riskianalüüsid sisaldama 
objekti kategooria detaile (teenused, tegevused, ressursid), millele vastavaid 
toimimis tasemeid ja nende muutumist ajas on võimalik kirjeldada meie 
metamudelis. Riskianalüüsis on kirjeldatud ka toimimistasemete vahelisi 
sõltuvusi. Ühe teenuseosutaja teenus võib olla teise teenuseosutaja kasutatav 
ressurss. Sedasi tekivad teenuseosutajate vahel seosed, mis aitavad tuvastada 
mõju levimist ühelt teenuselt teisele.

Oleme saanud ligipääsu mõne elutähtsa teenuse osutaja (Tallinna linn, 
PõhjaEesti Regionaalhaigla, SK ID Solutions, AS Elering) riskianalüüsile ja 
koostanud nende alusel mudelid. Oleme näinud, et riskianalüüside kvali
teet erineb. Osa riskianalüüse kirjeldab tegelikku olukorda olemasolevate 

38 Hädaolukorra seadus, § 39 lg 1.
39 Ibid., § 39 lg 5.
40 ETTRP = Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, nende koostamise ning 
plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord. – Riigi Teataja I, 28.06.2017, 6, § 7 lg 1.
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ressursside alusel, teised pigem formaalseid nõudmisi teenuste osuta miseks 
vajalike ressursside kohta. Mõjuvaid puudusi, mis takistavad formali
seerimist, on geograafilise skaala katmisel. Riskianalüüsidest ei selgu,  millist 
granulaarsust (detailsust) tuleks kasutada eri ruumipunktides teenuste 
osuta misel ja tarbimisel.

Formaliseerimisele järgnenud intervjuudes elutähtsa teenuse osutajate 
esindajatega selgus ka, et sisendressursse ei ole neis riskianalüüsides kirjel
datud piisava täpsusega selleks, et oleks võimalik usaldada matkimis tulemusi, 
kui uuritakse stsenaariume, mis väljendavad nende ressursside osalist kadu 
või nõudluse suurt kasvu. Tuli välja, et kõikvõimalikke tavatuid asendusi, 
mida võib vajadusel kasutada, ei ole riskianalüüsides kajastatud. Teisalt tuli 
ka välja, et nii mõnigi ressurss, nt teatud oskustega tööjõud, huvitab kriisi
olukorras mitut selle ressursi pärast võistlevat elutähtsa teenuse osutajat.

Eelnimetatud määruse järgi tuleb teenuste osutamise ja tegevuste 
toimimis taset hinnata kvantitatiivselt. Riskianalüüsid kajastavad, kuidas 
need toimimistasemed muutuvad, kui juhtub midagi ühega nende sisen ditest. 
Need ei kajasta aga seda, milline on muutus siis, kui korraga juhtub midagi 
mitme sisendiga. Mudeleid koostades oleme üritanud kombineerida  sisendite 
toimimis tasemete muutuste mõjusid oma äranägemist mööda (nt mõnes 
kohas need mõjud kokku liites, ent mõnes teises kohas arvestades ainult 
maksimaalset mõju), kuid õige valik riskianalüüsi dokumendist ei selgu.

4.2. Allikas 2: analüütiku töövahend

Pärast tuvastamist, et elutähtsa teenuse osutajate riskianalüüsides on 
siiski puudu analüüsi jaoks tähtsad detailid, eriti nõudluse modelleeri
mises,  leidsime, et otse valdkonnaspetsialisti käest küsimine võiks aidata 
teha kindlaks olulised ressursid ja sõltuvused. Küsida tuleb aga nii, et 
valdkonna spetsialist oskaks vastata. Sõltuvusi ei tohiks paluda kirjeldada 
otse modelleerimis keeles. Vaja läheb graafilist töövahendit, mille abil kirjel
dada organisatsiooni sisendeid ja väljundeid. See graafiline vahend ei pruugi 
anda ega peagi andma ligipääsu metamudeli kogu väljendusvõimsusele, vaid 
peaks lubama kirjeldada sõltuvusi valdkonnaspetsialistile arusaadaval viisil. 
Töövahendi arendus peaks käima ühel ajal sõltuvuste kirjeldamisega, nii et 
väljendusvajaduste lisandumisel saaks need vahendile lisada.

Praegu luuakse sellist töövahendit ja valideeritakse selle funktsionaalsust 
koostöös Riigikantselei analüütikuga. Töövahend lubab analüütikul esitada 
üksikasjalikult teenuseosutaja sisendid ja väljundid ning kirjeldada, kuidas 
väljundite pakkumine sõltub sisenditest. Seejuures saab näidata, kui kaua 
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on võimalik tulla toime ilma selle sisendita ning millised on võimalikud 
asendussisendid. Eri teenuseosutajate sisendeid ja väljundeid saab omavahel 
siduda, näidates sellega, et ühe teenuseosutaja väljund on järgmise sisend.

Sisendite ja väljunditega on võimalik siduda sündmusi, mis kujutavad 
endast vastava ressursi pakkumise vähenemist või nõudluse kasvu. Neid 
sündmusi on ajajoonele asetades võimalik kombineerida stsenaariumideks.

5. Stsenaariumid ja valideerimine

Loodud mudelite abil on võimalik teha arvutusi ja analüüse. Meie põhiliseks 
analüüsimeetodiks on osutunud matkemodelleerimine. Oleme koostanud 
selle jaoks stsenaariumi, mille sündmused juhtuvad teatud ajal. Mudelisse 
lisame nende sündmuste mõju nende toimumisajal. Seejärel leiame matke
vahendi abil, kuidas muutuvad ajas teised mudelis kirjeldatud väärtused.

5.1. Arvutamine

Mõlema metamudeli jaoks on meil loodud matkevahend, mis võtab ette 
mudeli kirjelduse ja arvutab välja selles kirjeldatud väärtused igal ajahetkel. 
Esimene matkevahend on eraldiseisev rakendus (mudel tuleb talle ette anda 
programmeerimiskeeles). Teine matkevahend on integreeritud analüütiku 
töövahendiga.

Esimese metamudeli loomisel arvestasime, et mudelikontrolli vahendeid 
saaks kasutada selles keeles kirja pandud mudelite analüüsil. Ennekõike 
pidasime silmas lineaarseid hübriidautomaate analüüsivaid vahendeid41. 
Paraku tuleb tõdeda, et meie mudelite põhjal moodustatavad automaadid on 
nende vahendite kasutamiseks liiga suured42.

5.2. Veaallikad

Matkevahendi abil on võimalik leida, kuidas meid huvitavad (mudelis kajas
tatud) väärtused ajas muutuvad. Meile on oluline, et välja arvutatud väärtu
sed oleksid samad või sarnased objektide eri detailide väärtustega, mis võivad 

41 Henzinger, T. A. 1996. The Theory of Hybrid Automata. – Proceedings 11th Annual IEEE 
Symposium on Logic in Computer Science, p. 278.
42 Damm, W.; Dierks, H.; Disch, S.; Hagemann, W.; Pigorsch, F.; Scholl, C.; Waldmann, 
U.; Wirtz, B. 2012. Exact and fully symbolic verification of linear hybrid automata with large 
discrete state spaces. – Science of Computer Programming, Vol. 77, Issues 10–11, p. 1142.
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ette tulla tegelikus elus samasuguse stsenaariumi korral. On mitu põhjust, 
miks need võivad olla erinevad. Esitame ülevaate olulisimatest põhjustest.

Kehv formaliseering. Esimene võimalik põhjus on, et meie loodud 
formaal keel ei suuda esitada sõltuvusi piisavalt täpselt. Meie formaalkeel on 
loodud niimoodi, et arvuliste parameetrite sõltuvus ajast on tükati  lineaarne. 
Sellise kitsenduse tegime selle pärast, et arvutamised ja analüüsid oleksid 
lihtsamad. Võib juhtuda, et formaliseerimispiirangud ei luba esitada otseseid 
sõltuvusi piisavalt täpselt. Tuleb tähele panna, et elutähtsa teenuse toime
pidevuse riskianalüüsid on ette nähtud43 esitada sõltuvustena ressurss–
tegevus–teenus, kus teenuse toimimine võib omakorda olla mõnele teisele 
elutähtsa teenuse osutajale vajalik ressurss. Ressursi puudumisel võib olla 
tegevuse toimumisele erineva suurusega, erineval määral ajatatud mõju. 
Tegevuse mittetoimumine võib aja möödudes vähendada teenuse osutamise 
määra. Meie väljapakutud formaliseering suudab selliseid ajalisi aspekte 
täpselt kirjeldada. Kvantitatiivsete aspektide kodeerimiseks pakuvad meie 
metamudelid välja mitu võimalust ja ükski neist ei ole otseselt teistest parem.

Kehvad riskianalüüsid. Erinevate elutähtsa teenuse osutajate koostatud 
riskianalüüsid on eri kvaliteediga. Eespool viidatud siseministri määruses 
fikseeritud sõltuvuste esitamise viis ei pruugi igale elutähtsa teenuse osuta jale 
sobida või on talle harjumatu. Samuti selgub projekti käigus tehtud interv
juudest, et riskianalüüside koostajad ei kujuta ette, mida selles analüüsis 
tuleks esitada või kuidas analüüsi kasutada.

Halb kodeering. Manticus Apollo projekti käigus oleme tutvunud riski
analüüsidega ning formaliseerinud neis toodud sõltuvusi meie sõltuvuste
keeles. Kaugemas tulevikus võiksid elutähtsate teenuste osutajate esindajad 
(valdkonnaspetsialistid) neid formaliseerimisi ise teha. Üks võimalikke 
veaallikaid on see, et me ei ole riskianalüüsis väljendatud sõltuvustest õigesti 
aru saanud. Sel juhul ei väljenda meie kirjapandud valemid neidsamu sõltu
vusi, mida valdkonnaspetsialist silmas pidas.

Valesti tehtud arvutused. Alapunktis 5.1 kirjeldame arvutusi, mida me 
teeme otseste sõltuvuste omavahel kombineerimiseks ja kaudsete sõltuvuste 
tuletamiseks. Need on mittetriviaalsed arvutused, seega on võimalik, et me 
oleme teinud nende programmeerimisel vigu. Neid vigu on võimalik küll 
avastada põhjalikuma testimisega, seega ei ole need nii tõsised kui eelmistes 
lõikudes kirjeldatud vead.

43 ETTRP, § 7–8.
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5.3. Valideerimisviisid

Lisaks tarkvara korralikule testimisele on veel võimalikke valideerimisviise, 
mille abil kontrollida, kas oleme suutnud läbida vigadeta järgmise ahela 
 sammud:
• tegelikud sõltuvused teenuste vahel;
• valdkonnaspetsialistide teadmised;
• määrusepärased riskianalüüsid;
• formaliseeritud riskianalüüsid;
• arvutatud sõltuvused.

Anname neist siinkohal ülevaate, mõistes, et tegelikult taanduvad kõik viisid 
ikkagi eksperdihinnangutele.

Eksperdihinnangud. Olles kaudsed sõltuvused välja arvutanud, saab 
neid tutvustada valdkonnaspetsialistidele. Nende hinnang leitud või leidmata 
sõltuvuste mõistlikkuse kohta on peamine viis leitud sõltuvuste valideeri
miseks. Valdkonnaeksperdid peavad võrdlema meie esitletavaid sõltuvusi 
enda kogemusega ning ütlema, mida nad oleksid tahtnud näha teisiti.

Õppuste järelmid. Avalikus sektoris korraldatakse regulaarselt õppusi, 
kus mängitakse läbi juhtumitele reageerimine. Neid juhtumeid on võimalik 
kirjeldada meie loodud formaalkeeles: saame fikseerida, milline sündmus 
toimub millisel hetkel pärast harjutuse algushetke. Me kirjeldame, et sama
sugused sündmused toimuvad samal ajal, kui on kirjas harjutuse stsenaariu
mis, ning võrdleme, kas meie töövahendite abil välja arvutatud sündmuste 
käik sarnaneb harjutuses juhtunuga. Sarnasust võib tõlgendada mitmeti. 
Seda, kas välja arvutatud ning harjutuse sündmuste arengus on põhi mõttelisi 
erinevusi, peavad otsustama valdkonnaspetsialistid.

Juhtumiaruanded. Lisaks õppustele tuleb intsidente aegajalt ette ka 
päris elus. Neil on oma algpõhjused ning nii nagu harjutuste stsenaariumides 
ette nähtud sündmuste puhul, saab ka nende algpõhjuseks olevaid sündmusi 
 kirjeldada meie loodud formaalkeeles. Jällegi saab võrrelda, kas välja arvu
tatud sündmuste käik sarnaneb päriselt juhtunu ja juhtumiaruandes kajas
tatuga. Sedagi peab võrdlema ja otsustama valdkonnaspetsialist.

5.4. Valideerimise eesmärgid

Ristsõltuvuste valideerimisel ja valdkonnaekspertidega suhtlemisel on vähe
malt kaks eesmärki, mida siinkohal kirjeldame.
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Kodeerimise ja arvutuste kontroll. Esmaeesmärk on mõistagi hinnata 
meie enda tööd. Kui sõltuvuste kodeeringud ja arvutused annavad põhi
mõtteliselt õigeid tulemusi, siis saame nende arvutuste tulemust kasutada 
laiapindse riigikaitse toetamisel.

Modelleerimise õpetamine. Kaugem ja ehk isegi olulisem eesmärk on 
viia laiapindsele riigikaitsele oluliste teenuste (ja teiste ressursside) vaheliste 
sõltuvuste modelleerimine uuele tasemele. Valdkonnaekspertidega suhel
des viime nendeni teadmuse sellest, kuidas nende koostatud riskianalüüse 
kasutada. Samuti õpetame neid modelleerima sõltuvusi formaalkeeles. See 
on oluline tehtud töö jätkusuutlikkuse jaoks. Kuna Manticus Apollo projekti 
käigus tehtud töö on esimene katse kombineerida riskianalüüse, õpetab see 
meile riskianalüüside esitamist ja struktureerimist nii, et kombineerimine 
õnnestuks. Tõenäoline on, et selle töö üks tulemus on soovitused siseministri 
määruses esitatud metoodika parandamiseks.

5.5. Esimesest allikast pärit mudelite valideerimine

Elutähtsa teenuse osutajate riskianalüüside põhjal tehtud mudeleid oleme 
valideerinud intervjuudes valdkonnaspetsialistidega, näidates neile nende 
organisatsioonimudeli järgi tehtud stsenaariumide matkimistulemusi. 
 Joonisel 2 on kujutatud tüüpilist tulemust. See põhineb Tallinna linna riski
analüüsi sel osal, mis puudutab kohalike teede sõidetavust. Matkitud on 
stsenaariumi, kus lumetõrjeks kasutatava tehnika tootmisbaas lakkab umbes 
ööpäevaks toimimast. Graafikutelt on näha, kuidas muutub sel juhul mõni 
muu oluline väärtus.

Meie tagasiside intervjuudest, mille aluseks olid üheainsa elutähtsa 
 teenuse osutaja kohta tehtud mudelil koostatud stsenaariumide visuali
seeringud, oli positiivne. Valdkonnaeksperdid tunnistasid mudelite ja 
 teenusekatkestusi illustreerivate stsenaariumide tulemused valiidseks. 
 Diskussiooni käigus tehti väiksemaid parandusi ja täiendusi (nt erinevate 
ajaliste väärtuste omavahelised suhted).

Senini on koostamata stsenaariumid, mis puudutaksid mitme elutähtsa 
teenuse osutaja teenuseid, ja valideerimata vastava matke tulemused. Veel ei 
ole selgunud seegi, kui lihtne on kombineerida erinevate elutähtsa teenuse 
osutajate riskianalüüside alusel loodud mudeleid.
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Joonis 2. Üksteisest sõltuvate väärtuste ajaline muutus stsenaariumis

5.6. Teisest allikast pärit mudelite valideerimine

Analüütiku töövahendi loomine on järjepidev tegevus. Oleme tuvas
tanud, et stsenaariumide läbimängimine annab usutavaid tulemusi. Suure
mahulisemaks valideerimiseks on aga tarvis suuremaid mudeleid.

6. Järeldused ja jätkutöö

Teenuste ja ressursside omavaheliste seoste modelleerimine ja matkimine 
on olnud Manticus Apollo projekti üks keskseid ülesandeid. Meie töö on 
esile toonud formaalse modelleerimise raskused, mis olid tingitud elutähtsa 
teenuse osutajate olemasolevate kirjelduste (sh riskianalüüsid) ebatäpsusest. 
Meie hinnangul ei olnud neid ebatäpsusi varem teadvustatud tasemel, mis 
avaldaks probleemide sügavuse, kui nende kirjelduste alusel uurida elu
tähtsate teenuste vahelisi ristsõltuvusi.

Ristsõltuvuste modelleerimise ja haavatavuste otsimise edukaks jätka
miseks tuleb sellele probleemile leida vastutaja (nt Riigikantseleis). Prob
leemi eest vastutaja ülesanne on luua koostöös elutähtsa teenuse osutajate 
esindajatega (valdkonnaspetsialistidega) mudel, mis kirjeldab erinevaid 
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elutähtsaid teenuseid ja nende osutamiseks vajalikke ressursse üksteisega 
seotuna. Samuti on tema ülesanne välja töötada stsenaariume kriitilise infra
struktuuri nõrkade kohtade leidmiseks või lihtsalt kriitilise infrastruktuuri 
toimimise kontrollimiseks erinevates oluliseks peetavates stsenaariumides.

Loodav mudel koondaks ühte kohta kirjelduse erinevate elutähtsa  teenuse 
osutajate toimimisest. Paljud elutähtsa teenuse osutajad on eraettevõtted. 
Nad ei pruugi soovida jagada oma toimimise detaile ei riigistruktuuride 
ega – enamgi veel – teiste ettevõtetega. Samuti loob selline mudel ühe koha, 
kust võimalik ründaja saaks väga palju informatsiooni Eesti kriitilise infra
struktuuri toimimise ja nõrkade külgede kohta. Seetõttu tuleb sellist mudelit 
luues, uuendades ja kasutades läbi mõelda mudeli osadele ligipääsu piirangud 
ning kasutada nende piirangute kehtestamiseks võimaluse korral privaatsust 
kaitsvaid tehnoloogiaid.

Kui kasutajaliides, mille kaudu mudelit koostatakse, on piisavalt lihtne, 
suudab iga elutähtsa teenuse osutaja esindaja koostada ise oma elutähtsa 
teenuse osutajat puudutava osa mudelist. Seejuures vajab ta ligipääsu teiste 
elutähtsa teenuse osutajate mudelitele ainult neis kohtades, kus üks elutähtsa 
teenuse osutaja kasutab teise osutatavaid teenuseid. Samuti vajab stsenaa
riumide koostamine ainult kirjeldusi sündmustest, mis võivad mõjutada 
 erinevate elutähtsa teenuse osutajate teenuseid. Üksnes matke jaoks vaja
likud arvutused vajavad ligipääsu tervele mudelile. Meil on kavas uurida, 
 kuidas kasutada privaatsust kaitsvate arvutuste tehnoloogiaid, et kaitsta seda 
 mudelit matkemodelleerimisel.
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Lisad

Lisa 1. Esimene metamudel

Metamudeli põhimõiste on ajaline väärtus, mis kujutab endast funktsiooni aja
hetkede hulgast skalaarväärtuste hulka. See tähendab, et ajaline väärtus seab igale 
ajahetkele vastavusse mingi väärtuse. Ajahetkede hulga T samastame siinses meta
mudelis reaalarvude hulgaga R. Seejuures tähistab 0 vabalt valitud, kuid fikseeritud 
algushetke, ning ühikintervall on samuti vabalt valitud, kuid fikseeritud pikku
sega. Oma mudelites oleme tavaliselt ühikintervalli pikkuseks määranud ühe tunni. 
Skalaarväärtused võivad olla arvulised, st tulla hulgast R, või olla tõeväärtused. 
Kaheelemendist hulka {tõene, väär} tähistame siinkohal sümboliga B. Mingi ajaline 
väärtus on seega kas funktsioon tüübiga R → R (arvuline väärtus) või funktsioon 
tüübiga R → B (tõeväärtus).

Ajalistest väärtustest saab konstrueerida ajalisi avaldisi. Ajaline avaldis võib olla 
üks alljärgnevatest.
• Kui v on ajaline väärtus, siis on see ka ajaline avaldis. Ajalised avaldised on 

samuti kas arvulised või tõeväärtuslikud.
• Kui c on mingi arv või tõeväärtus, siis on see ka ajaline avaldis. Ta omandab igal 

ajahetkel ühe ja sama väärtuse c.
• Kui E1, E2 on ajalised avaldised ja c on arv, siis E1 + E2, c · E1, E1 ⩽ E2, E1 & E2, ¬E1 

on samuti ajalised avaldised. Siin eeldab osa operatsioone, et E1 ja E2 on arvu
lised, teised jällegi eeldavad, et need on tõeväärtuslikud. Samuti on osa operat
sioonide tulemus arvuline, teistel tõeväärtuslik. Moodustatud avaldise väärtus 
mingil ajahetkel leitakse E1 ja E2 väärtustest selsamal ajahetkel, rakendades seda
sama operatsiooni.

• Kui E1 on tõeväärtuslik ajaline avaldis ning E2, E3 on ühte ja sama tüüpi ajalised 
avaldised, siis „kui E1, siis E2, muidu E3“ on samuti ajaline avaldis. Jällegi, selle 
avaldise väärtus mingil ajahetkel on kas E2 või E3 väärtus sellel ajahetkel, ole
nevalt E1 väärtusest sel ajahetkel.

• Kui E on ajaline avaldis ja c on mittenegatiivne arv, siis viidec(E) on samuti aja
line avaldis. Selle avaldise väärtus ajahetkel t on võrdne avaldise E väärtusega 
ajahetkel (t – c).

• Kui E on tõeväärtuslik ajaline avaldis ja c on mittenegatiivne arv, siis intc(E) 
on arvuline ajaline avaldis. Selle avaldise väärtus ajahetkel t on võrdne ajalõigu 
[t – c, t] nende osade kogupikkusega, kus avaldis E oli tõene.

• Kui E on arvuline ajaline avaldis ja c on mittenegatiivne arv, siis maxc(E) on 
samuti arvuline ajaline avaldis. Selle avaldise väärtus ajahetkel t on võrdne aval
dise E maksimaalse väärtusega ajalõigus [t – c, t].

• t ise on ka ajaline avaldis, mis mingil ajahetkel on võrdne selle ajahetke väärtu
sega.
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Lisaks integreerimistele ja ekstreemumi leidmistele üle kindla pikkusega aja lõikude 
on meil soov käsitleda ka ajalõike, mis algavad mingist sündmusest. Selline sünd
mus võib toimuda stsenaariumi järgi, aga võib tähendada ka mingi tingimuse täitu
mist. Sündmustest rääkimiseks toome sisse sündmuslikud ajalised väärtused. Need 
on samuti funktsioonid tüübiga R → B, kuid nende jaoks nõuame, et nad oleksid 
tõesed ainult üksikutel ajahetkedel, mitte lõikudel. Me loeme seega, et mingi sünd
mus toimub kindlal ajahetkel. See võib toimuda mitu korda, aga need korrad on 
üksteisest eraldatud ajavahemikega, kus see sündmus ei toimu. Sündmuslikke ajalisi 
avaldisi saab luua ja kasutada järgmiselt.
• Kui E on tõeväärtuslik ajaline avaldis, siis ↑(E) on sündmuslik ajaline avaldis. 

See avaldis on tõene neil hetkedel, kus E väärtus muutub väärast tõeseks.
• Kui S1 ja S2 on sündmuslikud ajalised avaldised, siis S1 ∨ S2 on samuti sündmus

lik ajaline avaldis. See on tõene neil hetkedel, kus S1 või S2 on tõene.
• Kui E on tõeväärtuslik ajaline avaldis ja S on sündmuslik ajaline avaldis, siis 

intS(E) on arvuline ajaline avaldis. Selle avaldise väärtus ajahetkel t on võrdne 
ajalõigu [v(S ; t), t] nende osade kogupikkusega, kus avaldis E oli tõene. Siin tähis
tab v(S ; t) viimast ajahetke enne hetke t, kus S oli tõene.

• Kui E on arvuline ajaline avaldis ja S on sündmuslik ajaline avaldis, siis maxS(E) 
on samuti arvuline ajaline avaldis. Selle avaldise väärtus ajahetkel t on võrdne 
avaldise E maksimaalse väärtusega ajalõigus [v(S ; t), t].

Kasutades ajalisi avaldisi, esitatakse sõltuvuste mudel võrrandite x = E hulgana, kus 
x on ajaline väärtus ja E on ajaline avaldis.
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Lisa 2. Teine metamudel

Metamudeli põhimõiste on sõltuvusgraaf. Tipp selles graafis tähistab  (loogilist) 
kohta, kus mingit ressurssi või teenust jagatakse, töödeldakse või kogutakse. 
 Suunatud serv ühest tipust teise tähistab, et teises tipus kasutatakse ressurssi või 
teenust, mida saab esimesest tipust. Graafi sisendtipud kirjeldavad primaarseid 
 ressursse, mida saab kasutada mingite teenuste pakkumiseks. Need võivad  vastata 
tööjõule, põhivaradele, aga samuti sündmustele, mis võivad toimuda. Graafi 
väljund tipud kirjeldavad ühiskonna esmast nõudlust teenuste järele, nagu vältimatu 
abi või teede sõidetavus. Serv tähistab kahtepidi sõltuvust: esimese tipu pakkumine 
mõjutab teise tipu pakkumist ja teise tipu nõudlus mõjutab esimese tipu nõudlust.

Meie esimese metamudeli ajalised väärtused on nüüd seotud graafi servadega. 
Iga servaga on seotud kaks ajalist väärtust, mis väljendavad, kui palju ressurssi igal 
ajahetkel üle selle serva pakutakse ja kui palju tahetakse üle selle serva ressurssi 
saada. Kui esimene neist arvudest on vähemalt sama suur kui teine, siis on sellel 
serval nõudlus rahuldatud.

Peale sisend ja väljundtippude on graafis veel eri tüüpi tippe, mis vastavad eri 
operatsioonidele teenuste ja ressurssidega. Kombineerimistipud saavad oma sisendi 
ühest või enamast tipust ja annavad ühe väljundi. Need tipud vastavad ressursside 
ja teenuste töötlemisele. Iga kombineerimistipuga on seotud valem (sama, mis aja
line avaldis esimeses metamudelis, aga ilma temporaalsete operatsioonideta). See 
valem kirjeldab, kui palju saab toota väljundit etteantud sisendikogusest. Jagamis
tipud on duaalsed kombineerimistippudega. Neil on üks sisenev serv, mis vastab 
 mingile sisse tulevale ressursile või teenusele, ja mitu väljuvat serva, mida mööda 
sama  ressurss või teenus edasi antakse. Ka jagamistipuga on seotud valem, mis 
 kirjeldab, kui palju peab olema sisenevat ressurssi, et igal väljundil saaks olla nii
sugune ressursi kogus, nagu seal on. Üldjuhul on jagamistipu valemiks summa (kui 
tegemist on ressursiga, mida peab jagama, nt vedelkütus) või maksimum (kui tege
mist on ressursiga, mida on võimalik kõigil koos kasutada, nt mobiilside).

Esimese metamudeli temporaalsete avaldistega on analoogilised viivitamistipud, 
millel on üks sisenev ja üks väljuv serv. Neid on kahte sorti: pakkumise ja nõudluse 
viivitamise tipud. Igaühega neist on seotud kaks mittenegatiivset arvu, mis näi
tavad, kui palju on pakkumise kasv ja kahanemine väljuval või nõudluse kasv ja 
kahanemine siseneval serval ajaliselt tagapool pakkumise kasvust ja kahanemisest 
siseneval või nõudluse kasvust ja kahanemisest väljuval serval.

Teises metamudelis loeme, et aeg on diskreetne, seega meie ajalised väärtused 
on tüüpi Z → R. Väärtused sisendtippudest väljuvatel ja väljundtippudesse sisene
vatel servadel annavad meile primaarsete ressursside pakkumise ja esmaste teenuste 
nõudluse, nii nagu need ajas muutuvad. Pakkumised ja nõudlused sisemistel serva
del leiame iga ajahetke jaoks niimoodi, et kombineerimis ja jagamistippudes ole
vate valemitega määratud kitsendused oleksid rahuldatud ja võimaluse korral oleks 
igal serval pakkumine vähemalt sama suur kui nõudlus. Kui see ei ole võimalik, 
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siis loeme, et mudel leiab endale igal ajahetkel tasakaalupunkti, kus nõudluse ja 
pakkumise vahe on võimalikult väike. Selle tasakaalupunkti otsimist on võimalik 
kirjeldada diferentsiaalvõrrandite süsteemiga, mida saab lahendada numbriliste 
meetoditega.
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SÜSTEEMIDE SÜSTEEMI  
OLUKORRA HINDAMISEST  

SELLE KOMPONENTIDE VÕIMEMUDELITE ABIL
Leo Mõtus, Mare Teichmann, Merik Meriste, Kalev Rannat,  

Jaan Priisalu, Jaanus Kaugerand
Leo Mõtus, Mare Teichmann, Merik Meriste jt

ÜLEVAADE. Süsteemide süsteemi olukorra täielikult usaldatavaks hindamiseks on 
vaja väga suure hulga parameetrite väärtuste jooksvat mõõtmist või hindamist. Üsna 
sageli seistakse paljude parameetrite mõõtmisele tugevalt vastu ettekäänetel, mis on 
seotud näiteks aja, raha, tehnilise keerukuse või turvalisusega. Artiklis väidetakse, et 
paljudel juhtudel on võimalik kogu süsteemi olukorda praktikas piisava täpsusega 
hinnata, kasutades mitte kogu süsteemi mõõtmist, vaid süsteemi üksikute osade 
võimemudelite parameetrite mõõdetavaid ja hinnatavaid väärtuseid. Artikli algu
ses kirjeldatakse lühidalt organisatsioonide ja asutuste modelleerimise meetodite ja 
 eesmärkide evolutsiooni. Seejärel keskendutakse võimepõhiste mudelite rakenda
mise põhimõttele võimekomponentide hetkeseisundi ligikaudseks kvanti tatiivseks 
hindamiseks ligireaalajas ja vaadeldakse selle hinnangu mõju olukorra teadlikkusele. 
Süsteemide süsteemi komponentide hetkeseisundi kvantitatiivsete mõõtmiste  ja/või 
hinnangute voog on laiapindse riigikaitse olukorrateadlikkuse kvaliteetseks hinda
miseks vältimatu, kuid reaalse mõõtmiste voo koostis määratakse tegelikus elus 
kindlaks otsusta jate soovide ja võimaluste järgi. Kui vähendada mõõtmiste voo 
kompo nentide arvu, kahandab see ka olukorrateadlikkuse hinnangu usaldatavust 
ning iga kord tuleb vähendamise mõju põhjalikult analüüsida. 

Võimekomponentide hetkeseisundi hinnangute voo analüüs võimaldab  avastada 
asutuse anomaalse käitumise tunnused märgatavalt varem, kui see käitumine  avaldub 
tavapäraselt mõõdetavates või hinnatavates organisatsiooni  makroskoopilistes oleku
muutujates ja organisatsiooni suutlikkuse hinnangutes. Tänu sellisele  analüüsile saab 
ennetada paljude kriisiolukordade teket või vähemalt mahendada tekkivate kriiside 
mõju. Kui proaktiivselt tegutseda, on võimalik vähendada kriisiohjele ja kriisi taga
järgede likvideerimisele kuluvaid vahendeid.

Võimepõhiste mudelite idee pärineb DoDAFi võime vaatepunkti kirjeldusest 
CV2 ja seda tüüpi mudeleid kasutatakse ka Eestis.1 

1 Artikli valmimisele aitasid kaasa inspireerivad diskussioonid, mis toimusid Tallinna 
Tehnika ülikooli proaktiivtehnoloogiate laboris ja Kaitseväe Akadeemias. Autorid on tänu
likud Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonnale ning Manticus Apollo projekti
meeskonnale igakülgse toe eest.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 15, 2020, pp. 238–260.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/

https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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Võtmesõnad: olukorrateadlikkus, võimemudelid, võimetaksonoomia, võime hetke
seisu kvantitatiivsed hinnangud
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1. Sissejuhatus

Laiapindse riigikaitse strateegia alus on holistlik mõtlemine, mille järgi 
 peetakse primaarseks süsteemi kui terviku eesmärkide saavutamist.  Selleks 
on vaja aru saada kõigi või vähemalt peamiste süsteemi komponentide 
omavaheliste interaktsioonide (seoste, suhete ja vastastikuse mõju) sisust ja 
toime mehhanismidest ning suuta seda sisu ja toimemehhanisme vajaduse 
korral muuta.

Interaktsioonide sisu ja nende toimemehhanismide realiseerimine sõltub 
suurel määral keskkonnast, mistõttu on suhteliselt mõttetu rääkida inter
aktsioonide muutmise otsustest, kui meil ei ole võimalik tegelikus kesk
konnas toimuvate protsesside seisundit ligireaalajas (kasvõi ligikaudselt) 
mõõta, hinnata ja vajaduse korral ka muuta. Selleks, et nii inimestele kui 
ka masinatele otsustamiseks vajalikku infot koguda, info kooskõla kont
rollida, infot salvestada ning otsustamiseks abivahendeid luua, töötatakse 
parasjagu välja olukorrateadlikkuse süsteemi. Lihtsamate rakenduste jaoks 
on olukorra teadlikkuse süsteem juba valmis, aga praktilised raskused teki
vad suure mahuga ja keeruka infovahetussüsteemiga süsteemide puhul (nt 
laiapindne riigikaitse). 

Holistliku olukorrateadlikkuse tekitamise süsteem eeldab enamiku riigi
kaitsega seotud objektide ja sihtkohtade tegelikku seisundit ligireaalajas 
 kirjeldava andmekogu olemasolu ja otsustussüsteemi, milles otsuse tegemise 
eesmärk on püüda saavutada süsteemi kui terviku pikaajalised eesmärgid 
võimalikult efektiivselt. Ideaalis moodustuks selline andmekogu erine
vate laiapindse riigikaitsega seotud objektide jaoks tehtud VÕTAKStüüpi2 
mudelitega kogutud andmetest, mis kirjeldavad tegelikkuse hetkeseisu ligi 
reaalajas. Erinevalt ideaalist ei ole päris elus kõiki objekte tingimata vaja 
 selliste mudelitega kirjeldada.

Mõne eriti olulise objekti puhul võib olla vaja ehitada mudeleid, mis kirjel
davad teoreetiliselt keerukamaid ja töömahukamaid funktsionaalseid detaile 

2 Võimetaksonoomial baseeruvate mudelite paradigma (VÕTAKS)



LEO MÕTUS, MARE TEICHMANN, MERIK MERISTE JT240

(nt automaatjuhtimises kasutatavaid mudeleid, mida nimetatakse funktsio
naalseteks mudeliteks). Laiapindse riigikaitsega seotud erinevate asutuste 
ning organisatsioonide suur hulk, nendevaheliste interaktsioonide keerukus 
ja nende detailset funktsioneerimist kirjeldavate mudelite loomiseks vajalik 
kompetents ja töömaht ületavad riigi reaalsed võimalused. Sellised mude
lid on vajalikud, et teha automaatselt tehisseadmete kiireid juhtimisotsuseid 
ja prognoosida nende otsuste detailset mõju traditsioonilise matketegevuse 
abil. Ilmselt on mõistlik teha ja kasutada väga töömahukaid funktsionaalseid 
mudeleid ainult väheste eriti tähtsate organisatsioonide jaoks. Teiste kaasatud 
organisatsioonide, asutuste ja seadmete jaoks võiks kasutada standardseid, 
aga väiksema töömahuga VÕTAKStüüpi mudeleid. 

Laiapindsesse riigikaitsesse kaasatud organisatsioonide, asutuste ning 
tehisseadmete hulgas on üks organisatsioon, mida tuleb teistest veidi eri
nevalt käsitleda. See on küberruumis toimiv infovahetus ja salvestus
süsteem, mis korraldab, vahendab ja võimaluse korral turvab kõigi teiste 
kaasatud organisatsioonide, asutuste ja seadmete omavahelist infovahetust 
(ja sageli ka infovahetust keskkonnaga), mis salvestab valikuliselt katken
deid kogutud andmetest ja infovahetusest ning mille kontaktid võivad paik
neda ka väljaspool riigipiiri. On selge, et infovahetus ja salvestussüsteemi 
tuleb pisut põhjalikumalt uurida ning selle puhul kasutada natuke erinevaid 
uurimismeetodeid võrreldes teiste organisatsioonidega, mis võivad füüsilises 
maailmas samuti eksisteerida hajutatud struktuuriga ning tugineda paljude 
autonoomsete osade koostööle.

VÕTAKStüüpi mudeli võimepõhine komponent kuulub võime
taksonoomial põhinevate mudelite klassi. Selliste mudelite rakendamisega 
süsteemide töö planeerimiseks on ka Eestis Kaitseväe Akadeemias põhja
likult tegeldud3. Tegemist on DoDAFi4 mudelite perekonna liikmega ning 
võime vaatepunktist (ingl capability viewpoint) loodud võime taksonoomia 
kasutamisel põhineva mudelite klassiga CV2. DoDAFis kirjeldatakse kaitse
ministeeriumi süsteemide (sageli ka üle riigipiiride ulatuvat) arhitektuuri, 
kusjuures erinevate komponentide kirjeldamiseks kasutatakse  võima likult 
ühesugust terminoloogiat ja põhimõtteid. DoDAF toetab just suurte 
kompleks süsteemide integreeritavust ja koostööd.

3 Murumets, J. 2007. Renewed National Defense Planning and Management: Capability
based Planning, Programming, Budgeting and Execution System for Small States. – ENDC 
Proceedings, Vol. 7. Tartu: Tartu University Press.
4 USA kaitseministeeriumi arhitektuuriraamistik (ingl US Department of Defense Architecture 
Framework, DoDAF)
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Kogu VÕTAKStüüpi mudelite klass on loodud pragmaatilisel ees märgil, 
et ehitada tööriist, millega saab eri tüüpi organisatsioone modelleerides teki
tada põhimõtteliselt sarnastest komponentidest suhteliselt sarnase struk
tuuriga, kuid erineva funktsionaalsusega mudeleid, mida on lihtsam koos
tada kui funktsionaalseid mudeleid. Samuti on nende seisundit ja töövõimet 
ligireaalajas lihtsam mõõta ja hinnata kui funktsionaalsete mudelite puhul.

2. Modelleerimise kontseptsioonide areng

Alustame sellest, et kujutame ajajoonel eelmise sajandi lõpuveerandil 
tekki nud keeruka struktuuriga ning paljude sisemiste ja ajas muutuvate 
inter aktsioonidega süsteemide modelleerimise meetodeid, jättes kõrvale 
modelleerimise kaugema ajaloo. Lisaks üritame keskenduda meetoditele, 
mis sobivad selleks, et seirata keerukate rakenduste seisundit (olukorra
teadlikkust) ja töötada seireandmete põhjal välja olukorra haldamiseks 
 vajalike otsuste tegemise meetodid.

Laiapindne riigikaitse, mille jaoks luuakse olukorrateadlikkust ja mille 
käitumist holistlikult mõjutatakse, kujutab endast modelleerimis objekti, 
mille keerukas struktuur muutub ajas, mille interaktsioonid muutuvad 
dünaamiliselt ja mille komponentide vahel jagatakse vaid osaliselt infot. 
 Selliste objektide modelleerimisel on maailmas kasutatud väga erinevaid 
mudeleid. Süsteemi lõppkasutaja (nt situatsioonikeskus5) poolt  usaldatavaks 
olukorrateadlikkuse koondhinnanguks peab seiresüsteem koos abi
vahenditega andma kõigi või peamiste kogu riigis paiknevate  objektide 
hetke seisundi kohta hinnangu, avastama laiapindse riigikaitse osades 
 võimalikud anomaalse käitumise mustrid ning suutma ennustada ano maalse 
käitumise lühiajalist mõju süsteemile ja selle osadele. Soovitatav oleks seegi, 
et  süsteem suudab ennetavalt reageerida anomaalse käitumise mustritele. 
Lisaks peaks süsteemil olema enesediagnostikavõime ning mõningane enese
parandusvõime.

21. sajandi alguses lisandus süsteemide modelleerimise teooriasse ja prak
tikasse süsteemide süsteemi kontseptsioon6. Süsteemide süsteem sisaldab 
mitut ühise eesmärgi nimel aegajalt koos töötavat ja suure osa ajast auto
noomselt töötavat komponenti. Komponentide omavaheliste interaktsioonide 

5 Ingl situation centre
6 Keating, C. B.; Padilla, J. J.; Adams, K. 2008. System of Systems Engineering Requirements: 
Challenges and Guidelines. – Engineering Management Journal, Vol. 20, No. 4, pp. 24–31.
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struktuur on tavaliselt ajas muutuv ja vahel üsna keerukas. Kõige rohkem 
kasutatakse järgmist tüüpi interaktsioone: vahetu (ingl direct), kaudne (ingl 
indirect, ka stigmergy type) ja (viimasel ajal üha sagedamini kasutatud) vahen
datud (ingl mediated).7 Oluline on märkida, et vahendatud inter aktsioonid 
võivad ajas muutuda ja neid võidakse kasutada nii jälgitava kui ka juhitava 
süsteemi käitumise mõjutamiseks süsteemi töö ajal. 

Süsteemide süsteem võib samuti sisaldada komponente, mis eraldi võe
tuna on ise komplekssüsteemid. Komplekssüsteemides, eriti nendes,  milles 
on lubatud iseõppimine ja iseorganiseerumine, tekib paratamatult väga 
tugev ilmnev käitumine (ingl emergent behaviour), mis oli eelmise sajandi 
tehissüsteemides täielikult keelatud. Inimese ja masina segasüsteemides ei 
olnud võimalik ilmnevat käitumist üleni keelata, nendes süsteemides lükati 
ilmneva käitumise tagajärjed inimese vastutusalasse. Ilmnevale käitu misele 
automaatne reageerimine muutus võimalikuks pärast mitteklassikaliste 
arvutusmudelite laiemat kasutuselevõttu. Mitteklassikalisi arvutusmudeleid 
ei ole kõikjal lõpuni mõistetud, neid ei osata veel teadlikult kasutada ja nende 
haldamisoskust on vaja edasi arendada8. 

Tegelikus elus püütakse teha võimalikult odavaid ITsüsteeme, mistõttu 
rahuajal, mis selle artikli kontekstis tähendab tavaolukorda, jäetakse IT 
süsteemi loomisel tegemata harvaesinevate sündmuste haldamiseks vaja
likud lisad ja täiendused, isegi kui neid osatakse teoreetiliselt hallata. Eri
nevalt tavalisest ITsüsteemist peab olukorrateadlikkuse süsteem töötama 
võrdselt hästi nii tavaolukorras kui ka kriisi, massirahutuste ja hübriidsõja 
ajal ning eriti veel sõjaseisukorras. Tavaolukorras harvad sündmused võivad 
probleemsetes tingimustes muutuda sagedasteks ja tihti kujutada endast ka 
tahtlikku rünnet. See tähendab, et infosüsteem, mis täidab tavaolukorras 

7 Vt detailsemalt nt Motus, L. 2010. Chapter 5: The Impact of System Integration on Design, 
Analysis and Verification. – Design Considerations and Technologies for Air Defence Systems. 
Technical Report. RTOTRSCI181, NATO.
8 Vt detailsemate selgituste näiteid ja edasisi viiteid Stepney, S. et al. 2005. Journeys in 
NonClassical Computation I: A Grand Challenge for Computing Research. – The Inter
national Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, Vol. 20, Issue 1, pp. 5–19. 
Stepney, S. et al. 2006. Journeys in NonClassical Computation II: Initial Journeys and Way
points. – The International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, Vol. 21, 
Issue 2, pp. 97–125. Motus, L.; Meriste, M.; Dosch, W. 2005. Timeawareness and Proactivity 
in  Models of Interactive Computation. – Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 
Vol. 141, pp. 69–95. [Motus et al. 2005] Motus, L.; Meriste, M.; Preden, J-S.; Pahtma, R. 2012. 
Selfaware Architecture to Support Partial Control of Emergent Behavior. – Proceedings of the 
IEEE 7th International Conference on System of Systems Engineering. Genoa, Italy. July 16–19, 
pp. 422–427. [Motus et al. 2012]
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oma primaarseid eesmärke ning kohustuslikke ülesandeid, võib segaduste 
 perioodil muutuda oma kasutajatele ohuallikaks. Juba 2000. aastate esi
mesel kümnendil teati (enamasti siiski vaid teoreetiliselt), kuidas ehitada 
süs teemidesse sisse abivahendeid, mis automaatselt märkavad ootamatuid 
ja vahel ka soovimatuid muutusi ning osaliselt mahendavad nende mõju. 
Näiteks võrreldi ja analüüsiti mitme omavahel sõltumatu ajaarvestus
süsteemi baasil mõõtmistele lisatud ajalipikuid.9 Samas hakati välja töötama 
teo reetilisi aluseid süsteemi jaoks, mis avastab ilmnevat käitumist ning 
 rea geerib sellele.10

Olemasolev majandussüsteem on optimeeritud üldjuhul tavaolukorrale. 
Kui kohandada seda ebatavaliste olukordade jaoks, tuleb seda  arendada ja 
ümber korraldada, milleks kulub üldjuhul lisatööd, aega ja raha. Laiapindse 
riigikaitse olukorrateadlikkuse süsteem täidab eriti vastutus rikast rolli ja 
peaks kiire ümberkorraldamise järel pidama vastu loodus õnnetustele, taht
likele rünnakutele ja isegi sõjaseisukorrale. See tähendab, et selline süsteem 
peaks olema projekteeritud, realiseeritud ja katsetatud juba koos ebatavaliste 
olukordade jaoks mõeldud täiendustega.

Praegu Eestis toimivaid süsteeme tuleb enamasti infrastruktuuri ja 
tark vara poolest märgatavalt täiendada, et tagada nende töö ebatavalistes 
olu kordades. Hiljutiste hoiatavate näidete põhjal (elektririke, mis tekitas 
2019. aasta alguses Kuressaares eriti tavainimesi mõjutanud kaose, ja nädala
lõpp, mis oli 2019. aasta oktoobris LõunaEestis tavalisest pisut tugevama 
tuulega) saaks hea tahtmise korral realistlikult hinnata tegelikke ühis
konnale põhjustatud kahjusid. Oleks õpetlik võrrelda tekkinud kahjusid 
kuludega, mis oleksid kaasnenud taristu ja ühiskonna lisaettevalmista misega 
era korralisteks loodusõnnetusteks, mis üha sagenevad. Nagu selgus, ei olnud 
inimesed ega seadmed koos oma tarkvaraga valmis ebatavalistes olu kordades 
tavapärast tööd jätkama, mis tekitas uskumatult suurt, aga õnneks vaid 
majanduslikku kahju. Eriti halvasti mõjub ühiskonna turvalisusele see, kui 
paljud tavaelanikud jäävad ilma info ja materiaalse toeta, mida samas paku
takse nn organiseeritud ühiskonna osale. 

Kui luua laiapindse riigikaitse olukorrateadlikkuse süsteemi, tuleb enne
kõike arvestada juba olemasoleva funktsionaalsusega, mis reaalselt toimib (nt 
päästeasutused, politsei ja kaitsevägi), ning luua vaid äärmise vajaduse  korral 
täiendavaid olukorrateadlikkuse tekitamise ja levitamisega seotud tugi
struktuure (nt piirkondlike olukorrateadlikkuse keskuste võrk). Täiendused 

9 Motus et al. 2005, pp. 69–95.
10 Motus et al. 2012, pp. 422–427.
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võiksid parandada olemasolevate hästi funktsioneerivate organisatsioonide 
koostööd, infolevikut ja ressursijaotust kogu riigis. Näiteks oleks võima
lik hoolitseda selle eest, et infot kogutakse süstemaatiliselt, et seda verifit
seeritakse, töödeldakse, jagatakse ja analüüsitakse, et lähitulevikus juhtuda 
võivaid sündmusi prognoositakse, et infot jagatakse eri tasemete otsustajate 
vahel ning et tagatakse võimalus katsetada tehtud otsuste mõju enne nende 
rakendamist11.

Suuresti lihtsustatud modelleerimise kontseptsioonide, meetodite ja 
mudelite ajajoon on esitatud joonisel 1. Kõik joonisel toodud erinevate mude
lite liigid on samal ajal kasutusel ja aegajalt võivad need omavahel liituda. 
See, kui mudelitele lisandusid uued kvalitatiivsed omadused, on tähistatud 
ristkülikukujuliste lipikutega.

Joonis 1. Laiapindse riigikaitse olukorrateadlikkusega seotud mudelite ajajoon

Ajajoonelt on näha maailmas valitsev üsna selge arengusuund, mille järgi 
erinevatest uurimisvaldkondadest ja haldusstruktuuridest saadud mudeleid 
kasutatakse koos järjest tihedamini. 

Järgnevalt selgitatakse mudelite ajajoont lähemalt.

11 Motus, L.; Teichmann, M.; Kangilaski, T.; Priisalu, J.; Kaugerand, J. 2019. Some Issues in 
Modelling Comprehensive Situation Awareness. – IEEE International Conference on Systems, 
Man and Cybernetics. Bari, Italy. October 6–9, pp. 550–555.
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• Mentaalmudelid tõusid huvi keskmesse 1943. aastal tekkinud tähele
panust olukorrateadlikkuse vastu12, viimasel ajal on püütud mentaal
mudelite ja teiste kasutatavate mudelite koosmõju lähemalt uurida.

• Kübersotsiaalsete süsteemide mudelid kerkisid laiema üldsuse huvisfääri 
umbes 2003. aastal, kui arvutite kasutamine sotsiaalsete struktuuride 
praktikas muutus igapäevaseks nähtuseks, kuigi arvutuslikus sotsio
loogias (ingl computational sociology) oli arvuteid kasutatud juba alates 
1980. aastatest.

• Üksikute objektide modelleerimine viis selleni, et hakati modelleerima 
objektide koostööd, st terviklikku süsteemi. Järgmine loogiline samm oli 
omavahel interaktsioonis olevate süsteemide kogu modelleerimine, mida 
2004. aasta paiku hakati nimetama süsteemide süsteemiks (ingl system 
of systems). Tänapäeval korraldatakse juba regulaarselt konverentse, kus 
süsteemitehnika (ingl systems engineering) asemel on huvi koondunud 
süsteemide süsteemi tehnikale (ingl system of systems engineering). 

• 20. sajandi lõpus muutusid tavasüsteemidega võrreldes väga tähtsaks 
sardsüsteemid oma omapära tõttu, sest nende puhul töötavad harilikult 
koos kaks täiesti erinevat autonoomset süsteemi, näiteks arvuti ja selle 
juhitud keemiline reaktsioon. Sardsüsteemide puhul on silmatorkav ja 
võibolla ka poliittehnoloogilist huvi pakkuv seegi asjaolu, et arvuti üles
anne on inimese soovil mõjutada tavaliselt looduslikku protsessi, ilma 
et looduslik protsess oleks huvitatud oma mõjutamisest. Looduslik prot
sess võib oma huvides seada arvuti töödeldavatele andmetele väga  ranged 
aja ja ruumikitsendused. Tänapäeval nimetatakse selliseid  süsteeme 
küber füüsikalisteks süsteemideks, ja juhul kui need hõlmavad lisaks 
looduslikele sotsiaalseid protsesse, ka küberfüüsikalissotsiaalseteks 
 süs teemideks.

• DoDAFi tüüpi mudelid kirjeldavad keerukaid süsteemide süsteeme, 
keskendudes nende arhitektuurile, kuid muu seas kirjeldavad need ka 
üksikuid komponente ja süsteemide süsteemiga seotud inimeste käitu
mist. DoDAFist kui geneerilise mudeli paradigmast on tuletatud palju 
konkreetsemaid ja lihtsustatud geneerilisi mudeleid, näiteks teiste maade 
kaitse ministeeriumitele, tööstusettevõtete liitudele ja üksikutele ette
võtetele vajalikke mudeleid. Konkreetne näide on toodud Manticus 

12 Kui Manticus Apollo projekti aruande D4.5 algversioon sai valmis septembris 2019,  hakkas 
mentaalmudeli kontseptsioon (vt Teichmann, M.; Motus, L. 2019. Extended Model for 
 Comprehensive Situation Awareness. Manticus Apollo D4.5) koos kognitiivsete protsessidega 
teoreetiliselt huvi pakkuma, kuigi projekti juhid ei soovitanud seda edasi uurida.
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Apollo projekti aruandes D4.113 ettevõtte kirjeldamise mudelite malli 
kujul (VÕTAKS), mis sobib enamikule ettevõtetest, kuigi erinevate ette
võtete korral täidetakse see erineva sisuga. 

• Süsteemide süsteemis (eriti kui selle mõned komponentsüsteemid on ise
õppivad, kui need on iseorganiseeruvad ja kui nende käitumise mõjuta
mises osalevad inimesed) mängib sageli suurt rolli ilmnev käitumine. 
Ilmnevat käitumist14 ei ole võimalik fikseerida ei süsteemide spetsifi
katsioonis, projektis ega käitumisjuhendis. Ilmneva käitumise tekkimise 
aega ega mõju ei ole enamasti võimalik ennustada. Ilmneva käitumise 
näiteks sobib inimesel ootamatult tekkiv geniaalne idee, mis võib olla üli
malt kasulik, aga vahel ka üsna kahjulik.

3. Klassikalised ja mitteklassikalised arvutusmudelid

Järgnevalt esitatakse väga tugevalt lihtsustatud konspektiivne ülevaade. 
Asjast rohkem huvitatud peaksid tutvuma mitteklassikaliste mudelite ole
must ja vajalikkust selgitavate allikatega, näiteks DodigCrnkovici15 ja 
teiste ülevaatlike artiklitega. Puhtpragmaatiliselt selgitades võib öelda, et 
klassika lised arvutusmudelid baseeruvad predikaatarvutuse esimese järgu 
keelel ning et need mudelid olid praktiliselt ainuvalitsevad 20. sajandi  teisel 
 poolel. Klassikaliste arvutusmudelite üks omapära on see, et nendes ei kasu
tata keeru kamaid funktsioone kui Turingi mõttes arvutatavad funktsioonid. 
Suur osa 20. sajandi arvutiteadusest põhines sellistel arvutusmudelitel. Kui 
21. sajandi alguses rakendati üha rohkem süsteemide süsteemi ja kompleks
süsteeme, võeti süsteemide kirjeldamiseks kasutusele predikaatarvutuse 
nõrk teist järku keel. Nii saadi arvutusi kirjeldavad nn mitteklassikalised 
arvutusmudelid, millel on kaks väga head uut omadust: 1) võimalus kasu
tada arvutusteks keerukamaid funktsioone, võrreldes Turingi mõttes arvu
tatavate funktsioonidega, 2) arvutustele tekib ajaloomälu, st arvutus tulemus 
võib hakata sõltuma sama programmi eelnevate käivituste ajal tehtud 

13 Vt Motus, L.; Priisalu, J.; Kangilaski, T.; Kaugerand, J.; Savimaa, R.; Tammel, K.; 
 Teichmann, M. 2019a. Situation Awareness Concept and Global Framework for Modelling. 
Manticus Apollo D4.1. [Motus et al. 2019a]
14 Goldstein, J. 1999. Emergence as a Construct: History and Issues. – Journal on Emergence, 
Vol. 1, No. 1, pp. 49–72.
15 Dodig-Crnkovic, G. 2013. The Development of Models of Computation with Advances in 
Technology and Natural Sciences. – Proceedings of the 6th AISB Symposium on Computing 
and Philosophy: The Scandal of Computation – What is Computation?
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arvutustest, lisaks võivad arvutustulemused hakata sõltuma  andmetele  seatud 
aja ja  ruumikitsendustest. Arvutid ja arvutused muutuvad ajaloo  suhtes 
üha  tundlikumaks nagu inimesedki, kelle käitumine sõltub elus  saadud 
 kogemustest16.

Ajalootundlike arvutuste tekke tõttu muutus tähtsamaks ka vajadus 
prakti liselt kasutada mitut erinevat ja omavahel sõltumatut ajaarvestus
süsteemi, mida tehti kõigepealt sardsüsteemides ja seejärel süsteemide 
 süsteemis17.

4. Modelleerimist vajavate komplekssüsteemi 
objektide üldiseloomustus

Eesti laiapindse riigikaitsega seotud asutused, organisatsioonid ja muud 
objektid paiknevad kogu Eestis, mõned isegi väljaspool Eesti terri  too
riumi18. Modelleeritavate objektide võimalikku geograafilist paiknemist 
reaalses maailmas illustreerib joonis 2, kusjuures laiapindse riigikaitse 
olukorra teadlikkus moodustub erinevate objektide olukorrateadlikkuse 
 integreerimisel.

Piirkondlikud objektid võivad korraldusliku keerukuse ja  riigikaitselise 
tähtsuse poolest vägagi erineda, sama käib ka objektide modelleerimise 
keeru kuse ning mudelite kasutamise kohta. Tavapraktikas kogutakse majan
duse ja riigikaitse seisundit iseloomustavaid andmeid ajas lõdvalt järjestatud 
jadadena. 

Üldjuhul on selliste objektide modelleerimise eesmärk saada ligi reaalajas 
ülevaade nende seisundist (nt ajajadad, mis iseloomustavad objektide 
funktsio neerimist, nn tervisliku seisundi hinnangud, ja võimaluse korral ka 
prognoosid seisundi muutuste kohta lähitulevikus). 

16 Vt Goldin, D. Q.; Smolka, S. A.; Attie, P. C.; Sonderegger, E. L. 2004. Turing Machines, 
Transition Systems, and Interaction.  – Information and Computation, Vol. 194, Issue 2, 
pp. 101–128. Eberbach, E.; Goldin, D.; Wegner, P. 2004. Turing’s Ideas and Models of Com
putation. – Teuscher, C. (ed.). Alan Turing: Life and Legacy of a Great Thinker. Berlin, Heidel
berg: Springer, pp. 159–194. Motus et al. 2005, pp. 69–95.
17 Vt näiteks Motus, L. 2003. Modeling Metric Time. – Selic, B.; Lavagno, L.; Martin, G. (eds.).  
UML for Real: Design of Embedded Realtime Systems. Kluwer Academic, pp. 205–220.
18 Motus et al. 2019a.
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 Joonis 2. Näide modelleeritavate objektide võimalikust geograafilisest paiknemisest Eesti 

territooriumil

Regulaarselt jälgitavate objektide seisundi põhjal koostatakse laiapindse 
riigi kaitse olukorrateadlikkuse hinnangud, mis jagatakse eri tasemetel koha
likele autoriseeritud otsustajatele riiklike nimekirjade alusel. Eri tasemete 
olukorrahinnangute koondtulemused antakse olukorrateadlikkuse keskuse 
kaudu üleriigilisel tasemel otsustajatele. Olulisematel juhtudel peab mude
litega saama enne otsuste rakendamist matketegevuse abil hinnata konkreet
sete otsuste mõju objektide käitumisele. Selleks on vaja prognoosida nende 
objektide käitumist lähitulevikus, teisisõnu öeldes moodustab matkimine 
osa otsustustoe süsteemist.

Puhtpragmaatiliselt ei ole meil alati tarvis automaatjuhtimiseks vaja
liku detailsusastmega mudeleid. Suure detailsusega mudelite näidete hulka 
 kuuluvad funktsionaalsed mudelid, mida on vaja, et muuta konkreetsete 
objektide käitumist (osaliselt automaatseks). Sarnase detailsusastmega mude
leid vajavad ka paljud matkesüsteemid. Olukorrateadlikkuse tagamiseks 
ligireaalajas piisab sageli palju pealiskaudsematest mudelitest. Eriti tõsiseks 
muutub mudeli hädapärase keerukuse probleem siis, kui arvestada sellega, 
kui palju kulub detailsete mudelite koostamiseks inimeste tööd, kui head 
peavad olema modelleerimisspetsialistidelt nõutavad oskused, kui palju on 
modelleeritavaid objekte kokku ning kui palju tegelikult eraldatakse sellise 
töö jaoks aega ja raha. 
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Analoogselt inimese tervisliku seisundi hindamisega, mille puhul spetsia
list saab paljudel juhtudel kiire välise vaatluse põhjal nentida, et  inimesel 
on terviseprobleeme, ning üsna sageli seostada avastatud probleemid konk
reetsete võimalike põhjustega, saab ka olukorrateadlikkust mõnikord 
 hinnata üsna lihtsalt ja näiliselt pealiskaudselt. Loomulikult on teaduslik
metodoloogilise doktriini järgi vaja pealiskaudse mudeli põhjal tehtud esi
algset  hinnangut kontrollida täieliku komplekti analüütiliste uuringutega 
(kui selleks antakse lisaaega ja vahendeid)19. 

5. Organisatsioonide ja asutuste seisundi hindamisest

Traditsiooniliselt tegelevad organisatsioonide ja asutuste üldseisundi esialgse 
hindamise ja hinnangute põhjendamisega mõttekojad ja makromajanduse 
analüütikud. Vahel tehakse seda koos soovituste analüüsiga, mida ja kuidas 
teha, et saadud hinnangut parandada. 

Paljud rahvusvahelised (nt RAND) ja rahvuslikud (nt Praxis) keskused 
koostavad kindla aja tagant aruandeid majanduse, poliitika jms makro
analüüsi kohta. Eestiga seoses on mitu korda proovitud sarnast keskust 
rajada. Autoritele on teada vähemalt ühe initsiatiivgrupi katse, kui 2015. aas
tal üritati USA Purdue ülikooli sotsiaalettevõtluse, võimestamise ja teadmiste 
instituudi ning TTÜ proaktiivtehnoloogiate labori baasil luua olukorra
teadlikkusele keskenduva mõttekoja tuumik20.

Iga organisatsioon ja asutus saab suhteliselt kerge vaevaga määrata 
kindlaks enda sisemised mõõdikud, näiteks kesksed sooritusindikaatorid 
(ingl key performance indicators) ja kesksed riskiindikaatorid (ingl key risk 
 indicators). Nende mõõdikute põhjal saab hinnata ettevõtte seisundit, kuid 
kahjuks ei saa seda teha ligireaalajas.

Vaatamata oma kasulikkusele pikas perspektiivis, ei sobi kumbki nime
tatud variantidest olukorrateadlikkuse hindamiseks. Lisaks sellele, et 
 sooritus ja riskiindikaatorite hindamise metoodikaga ei saada hinnanguid 

19 Selline kontroll oli Manticus Apollo projektis plaanis võimepõhiste mudelite alusel tehtava 
hindamismetoodika väljatöötamisel, kuid kogu hindamismetoodika osa otsustati projektist 
välja jätta.
20 POI 20150421. 2015. Protocol of Intentions on Establishing of Cooperation Network and 
Think Tank for Modelling and Analysing the Society and Security. Private communication, 
p. 3. USA pool soovis, et loodav mõttekoda ei tohi olla riigiasutus ning et pikas perspektiivis 
tuleb arendada välja võime analüüsida KirdeEuroopa ettevõtete jooksvat seisundit ja perspek
tiivi. Eesti huvi ja ennekõike käivitusraha puudusel jäi plaan katki.
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ligireaalajas, on mõttekojad tihti rahvusvahelised ja laiapindse riigikaitse 
puhul võib see tähendada turvariski. 

Järgmine võimalus oleks kasutada ettevõtetele ja organisatsioonidele 
kuulu vaid või neile kättesaadavaid ITsüsteeme, kuhu on salvestatud suur osa 
iga ettevõtet kirjeldavast infost. Üsna kindlalt ei ole paljud ettevõtted huvi
tatud oma tööd kirjeldava liiga detailse info jagamisest teistega. Pealegi võib 
tegu olla ettevõtetega, mis töötlevad isikuandmeid või muud tundlikku infot. 

Samas võiksid need eraomanduses olevad, riiklikud või muidu tundlikku 
infot sisaldavad ITsüsteemid olla ühenduses olukorrateadlikkuse süsteemiga 
ja isegi peaksid seda olema. Näiteks võiks seda teha ristsõltuvuste arvesta
miseks ja laiapindse riigikaitse töö parandamiseks. See võib aga tekitada 
juriidilisi vaidlusi, konflikte näiteks andmete omanike vahel ja tundlike 
faktide avalikuks saamist suurandmete analüüsi käigus jms. Niisuguseid 
konflikte on reaalsetes süsteemides ja võrgustikes raske täielikult vältida.

Üks võimalik lahendus oleks tugineda võimepõhisele mudelile21, mida 
siin artiklis on nimetatud VÕTAKStüüpi mudeliks, mille eelis on see, et 
samasse mudelisse saab salvestada kõik seni muudesse andmekogudesse 
kogutud andmed organisatsiooni kohta, näiteks põhimäärused ja sidemed 
teiste organisatsioonidega. Info, mis on ühes kohas, konkretiseerib märga
tavalt organisatsiooni seoste kirjeldusi nii teiste organisatsioonidega, sama 
organisatsiooni autonoomsete üksustega kui ka kõigi vajalike era omanduses 
olevate ITsüsteemidega. Lisaks koondab VÕTAKStüüpi mudel endasse 
organisatsiooni teenuste loetelu koos selleks vajalike võimete ning osa
võimete taksonoomiaga. Kui meil õnnestuks kasvõi umbkaudu hinnata orga
nisatsiooni võimete kvantitatiivset väärtust ühel hetkel, saaksime määrata 
kogu organisatsiooni tervislikku seisundit ja käitumist ligikaudu kirjeldava 
andmevoo, mille abil saaks ligireaalajas analüüsida organisatsiooni tervis
liku seisundi muutusi.

VÕTAKStüüpi mudelid, mis kirjeldavad konkreetseid organisatsioone, 
saavad turvaliselt koos töötada ITsüsteemidega, mis on organisatsioonides 
juba olemas, ning need võivad ühtlasi sisaldada kõiki vajalike organisat
sioonide taustandmeid, sealhulgas asutuse põhimäärust ning nimekirja infot 
vahetavatest partnerasutustest koos sidekanalite ja detailse infoga. VÕTAKS
tüüpi mudelite puhul on vaja küllaltki üksikasjalikku võimete loetelu koos 
osavõimete taksonoomiaga, mis tuleb tsiviilasutuste jaoks paljudel juhtu
del alles koostada, kuid nende mudelitega saab seeeest suhteliselt kiiresti 

21 Vt Motus et al. 2019a.
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(ligireaalajas) ettevõtte tervist hinnata ning toetada turvalist sidepidamist 
teiste asutuste ja organisatsioonidega. Võimetaksonoomiatele tuginedes saab 
erinevate organisatsioonide vahel fikseerida märksa täpsema ristsõltuvuste 
kirjelduse, mis seoks ilmutatult vastavad osavõimed. VÕTAKStüüpi mudeli 
kommunikatsiooni osa suudab väljastada eri kanaleid pidi kontrollitud ava
likku infot ja kontrollitud salastatud infot. Seetõttu saab kogu infot prob
leemideta kasutada, et luua täielik olukorrateadlikkus. Näiteks Kaitsevägi on 
oma tegevusi paljuski juba võimepõhiselt kirjeldanud22.

6. VÕTAKS-tüüpi mudeli võimepõhine osa

Modelleerimise ajajoonel (vt joonis 1) toodud mudelitest kirjeldatakse 
siinkohal lähemalt küberfüüsikalissotsiaalsete mudelite võimepõhiste 
mudelite VÕTAKStüüpi mudelit, millest kirjutati esimest korda Manticus 
Apollo  projekti aruandes23. Olukorrateadlikkuse seisukohalt on selle mudeli 
 keskseks infoallikaks väärtused, mis on saadud organisatsiooni osavõimete 
taksonoomia erinevate tasemete hindamisel. Osavõimete väärtused tekivad 
DoDAFi võime vaatepunktist loodud võimetaksonoomias (ingl services and 
capabilities) sisalduvate osavõimete hindamisest. Osavõime hindamisel ja 
mõõtmisel saadud väärtuste põhjal saame hinnata vastava võime  seisundit 
mõõtmishetkel. Põhjaliku võimetaksonoomia korral on võimalik saada 
ilma keerukate mõõtmis ja katsetusprotseduurideta ning ilma tavapärast 
funktsionaalset mudelit koostamata paljude võimetaksonoomias olevate osa
võimete funktsioneerimisvõime antud hetke hinnang, mis võib olla esitatud 
näiteks protsentides täielikult toimivast ideaalvõimest. Seda väidet kinni
tavad sõjalisel otstarbel koostatud võimenimekirjad24.

Kaitseväes kasutatav ja loodav võimekirjelduse metoodika on suunatud 
sellele, et anda võimetest ülevaade ja neid planeerida. Esialgu ei ole veel jõutud 
olemasoleva ja planeeritud võime tegeliku seisundi võrdluseni ligi reaalajas. 
Näiteks võib tuua merepääste helikopteri, mille jaoks on ette nähtud kolm 
vintsi, et tõsta vees olijaid kopterile. Töö käigus võib mõni vints puruneda, 
mis tähendab, et planeeritud võime väheneb tegelikkuses märgatavalt. Kuigi 
on tehtud täiuslik plaan, ei õnnestu seda täita, kuna planeeritud võime on 

22 Vt näiteid võimetaksonoomiast ADRP 1-03. 2015. The Army Universal Task List. Washing
ton, D.C.: Headquarters, Department of the Army. [ADRP 1-03. 2015]
23 Motus et al. 2019a.
24 Nt ADRP 1-03. 2015.
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töö käigus vähenenud. Reaalselt ei pea olukorrateadlikkuse  süsteem infor
meerima meid planeeritud võimete piisavusest, vaid päris operatsiooni käi
gus ühel kindlal ajahetkel tegelikult olemas olevate võimete seisundist. See 
võib tähendada seda, et vaatamata hoolikale planeerimisele tuleb operat
siooni keskel juurde tellida lisavõimet, näiteks veel üks kopter. 

Lisaks võimetaksonoomiale ja selles loetletud võimete pidevale hindamisele 
saab VÕTAKStüüpi mudelit täiendada muu hulgas järgmiste detailidega:
• viited organisatsiooni laiendatud põhimäärustele (nt nõuded, piirangud, 

eesmärgid, viited olemasolevatele sarnastele süsteemidele);
• viited modelleeritava asutusega interaktsioonis olevatele organisatsiooni

dele, nende vastavatele võimetele ja nende võimete olukorrale (nt küber
ruumis paiknevad partnerid ning füüsilises või sotsiaalses ruumis paik
nevad partnerid);

• organisatsiooni enese haldust ja reorganiseerimist korraldavate alam
struktuuride kirjeldus ja võimed;

• vahendid ja meetmed, millega turvatakse organisatsiooni tööd (nt küber
kaitse ja juurdepääsukontroll).
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Joonis 3. Organisatsiooni VÕTAKS-tüüpi mudeli mall

VÕTAKStüüpi mudeleid saab kasutada selleks, et kiiresti, kuigi üsna ligi
kaudu hinnata väga erinevate organisatsioonide jooksvat olukorda. Põhi
raskus seisneb erinevatele organisatsioonidele vajalike iseloomulike võimete 
valikus ja igale valitud võimele vastava detailse taksonoomia koostamises. 
Detailiseerimist tuleb jätkata seni, kuni jõuame kergesti ja soovitatavalt 
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 kvantitatiivselt (nt protsentides) hinnatavate osavõimeteni. Koguvõime 
 hinnang moodustub erinevatele taksonoomia tasemetele omistatud osa
võimete hinnangutest. Võime hinnang sõltub operatsiooni käigus dünaami
liselt kogunevast ja valideeritavast olukorrateabest, st võime tegelikust 
seisundist hindamise ajahetkel. Selliseid hinnanguid saab anda lähtudes sub
jektiivsetest eksperdihinnangutest, kuigi parem oleks lähtuda võime objek
tiivselt mõõdetud väärtustest. Kindlasti ei tohi unustada, et võime väärtusi 
tuleb kindla aja tagant tegeliku operatsiooni käigus täpsustada ja et operat
sioone ei tohiks juhtida võime eelhinnangute või planeeritud võimete alusel.

Puhtpragmaatiliselt on laiapindse riigikaitse olukorrateadlikkuse süs
teemi loomise esimeses versioonis kõige lihtsam lähtuda VÕTAKStüüpi 
mudelis organisatsiooni jaoks fikseeritud võimetaksonoomiast, alustades 
lihtsate subjektiivsete eksperdihinnangutega ja liikudes sammhaaval objek
tiivsete hinnangute poole. Kindlasti ei saa rääkida olukorrateadlikkusest, kui 
ei tugineta vajalike võimete piisavalt sageli hinnatavatele hetkeväärtustele. 
Võimepõhist metoodikat ja võimetaksonoomiaid rakendatakse juba mõnda 
aega Kaitseväe tegevuse planeerimisel, kuid veel ei hinnata selle abil prae
guse hetke tegelikku seisundit. Pisut pehmemas versioonis saab võimepõhist 
metoodikat kasutada ka tsiviilettevõtetes, kus aga laia kasutamist takistab 
see, et nende tegevuseks vajalikke võimeid koos vastava taksonoomia ja onto
loogiaga ei ole ammendavalt kirjeldatud ning et erinevate organisatsioonide 
ontoloogiate kirjeldused ei ühildu täiesti. Praktilises maailmas peaksime 
tegelema tõsiselt tsiviilmaailma võimetaksonoomiate täieliku kirjelda misega 
ning püüdma nende ontoloogiaid täielikumalt ühildada. Tegelikult on isegi 
ligikaudne olukorrateadlikkus, mis toetub objektiivsele ja teadmispõhisele 
infole, parem kui juhuslikult kogutud statistilistest andmetest tuletatav 
 subjektiivne olukorrateadlikkus. 

Pärast esialgset pingutust saaksime olukorrateadlikkuse hinnangut 
hakata parandama siis, kui esimene versioon olukorrateadlikkusest juba 
töötab, täiendades sammhaaval ja süstemaatiliselt tsiviilorganisatsioonide 
võimetaksonoomiaid. VÕTAKStüüpi mudelite abil toodetakse organisat
sioonide ja nende võrkude tõepärase seisundi sagedaseks ligikaudseks hinda
miseks vajalikke reaalseid andmeid, mis võimaldavad hinnata fikseeritud 
ajahetkel organisatsiooni tegelikku võimet temalt oodatavate ülesannete 
täitmiseks. Tavapäraste meetoditega kogutavad statistilised andmed sellist 
infot ei sisalda, sest nende abil saadakse tihti ebatäpsed aja ja asukoha meta
andmed või ei saada selliseid andmeid üleüldse. Niisuguste metaandmete 
põhjal tehtud järeldused ei ole usaldusväärsed. 
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VÕTAKStüüpi mudeli eelis on see, et tavapärased muudatused asutustes 
ja organisatsioonides ei muuda enamasti võimenõudeid. Traditsiooniliste ehk 
detailset funktsioneerimist kirjeldavate mudelite puhul on tarvis aga lisatööd 
ja aega, et teha neis ka väikesed organisatsioonilised muudatused.

7. Võime mõiste selgitamine

Järgnevalt kirjeldatakse veidi metoodikat, mida kasutatakse NATO STO 
SCIpaneelis (Systems, Concepts and Integration Panel)25 võimetaksonoomia 
koostamisel, millega hinnatakse laiapindse riigikaitse olukorrateadlikkuse 
süsteemi kaasatud organisatsioonide võimete hetkeseisundit ning kirjel
datakse täpsemalt erinevate organisatsioonide koostööd ja vastastikust sõltu
vust. Võime mõiste selgitus siinses artiklis põhineb kahel publikatsioonil26 ja 
suulisel infovahetusel autoritega. Võime olemuse saab lühidalt kokku võtta 
kahe aforismitaolise definitsiooniga.
• „Capability is the ability to do something; it is not a synonym for a system 

function, or for system purpose“27 (ee „Võime on oskus ja suutlikkus teha 
midagi, see ei ole sama, mis süsteemi funktsioon või süsteemi eesmärk“).

• „A function (of a system) is what the system does“28 (ee „(Süsteemi) funkt
sioon on see, mida süsteem teeb“).

Me eeldame heauskselt, et tipptaseme võime on ühenduses (tavaliselt mada
lama tasemega osavõimete jada kaudu) süsteemi loodava väljundi või toodan
guga. Heauskselt sellepärast, et praktikas unustatakse tihti vajadus madalama 
tasemega võimete jada järele või siis loobub organisatsioon tühistel põhjustel 
tipptasemega võimest ja kasutab selle asemel takso noomias allpool olevat 
osavõimet. Madalama taseme võimete, st osavõimete jada moodustab kõrg
taseme võime realiseerimiseks vajaliku taksonoomia. Võime taksonoomia 
elementide põhjal saab tihti kindlal ajahetkel kõrgtaseme võime efektiiv
sust ja realiseeritavust hinnata, mis on süsteemi reaalset hetkeolukorda ise
loomustava seisundi hea indikaator.

25 Henshaw, M.; Kaugerand, J. SCI (Systems, Concepts, and Integration) panel.
26 Henshaw, M. J. de C.; Kemp, D.; Lister, P.; Daw, A. J.; Harding, A. D.; Farncombe, A.; 
Touchin, M. 2011. Capability Engineering – An Analysis of Perspectives. – INCOSE Inter
national Symposium, Vol. 21, Issue 1, pp. 712–727. [Henshaw et al. 2011] Sillitto, H. 2014. 
Architecting Systems – Concepts, Principles and Practice. – System Series, Vol. 6. College 
Publications. [Sillitto 2014]
27 Henshaw et al. 2011.
28 Sillitto 2014.
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Henshaw’ kasutatud definitsioon võime on oskus on igati mõistlik orga
nisatsioonide põhimõttelise struktuuri projekteerimisel ja kirjeldamisel, 
aga iga oskuse rakendamine tegelikus elus sõltub suutlikkusest (võimaluste 
ja  ressursside olemasolust ja kasutatavusest käesoleval ajahetkel)29. Oskus 
midagi teha ei muutu oluliselt süsteemi töö käigus, st süsteemi võime midagi 
teha jääb enamvähem endiseks, küll aga muutub suutlikkus (oskuse rakenda
miseks vajalike ressursside olemasolu või nende kasutamis võimaluste hulk). 
Näiteks peab oskuse rakendaja sageli keskenduma ülesande täitmisele, süs
teemi töö käigus ei pruugi aga keskendumine olla alati  võimalik kasvõi stressi 
või muude psühholoogiliste barjääride tõttu. Samuti ei saa oskust rakendada, 
kui ei ole olemas näiteks vajalikke tööriistu,  sõidukeid, raha või elektrit. 

Kujutame ette KaguEestis asuvat lüpsilehmade farmi, mille põhitegevus 
on toota piima. Tänapäeval on piimatootmisvõime jaoks vaja peale kõige 
muu elektrit, mis tuleb tavaliselt elektrivõrgust. Tugev tuul võib võrgu ära 
lõhkuda. Korralik farmer käivitab siis oma lokaalse elektrigeneraatori, mille 
abil saab piima edasi toota ja säilitada. Mõne aja pärast lõpeb gene raatoril 
kütus, aga lisakütust ei saa tuua, kuna kehvasti hallatud tanklas ei ole oma 
generaatorit. Selle tagajärjel üritab farmer lehmi käsitsi lüpsta. Enamik 
lehmi annab palju vähem piima või ei anna seda üldse, sest nad on harjunud 
 elektrilise lüpsimasinaga. 

Niisugust sündmuste jada saab jätkata veelgi äärmuslikumate näidetega, 
kuid olukorrateadlikkuse süsteemi jaoks on selle näite puhul märkimis
väärsed järgmised asjaolud:
• tormihoiatus tuleb anda aegsasti, et oldaks valmis võimalikeks elektri

katkestusteks;
• juba enne elektrivõrgu tegelikku riket tuleb fikseerida konkreetse süs

teemi nõrgad kohad (kehvasti majandatud tankla, hooldamata UPSidega 
mobiilsidemastid, lokaalsete generaatorite puudus, elusate inimeste ja 
loomade vajadused ja harjumused, mida ei saa käsu korras muuta, jne) 
ja planeerida nõrkade kohtade kompenseerimise võimalused. Kõik need 
nõrkused on tegelikult hästi teada, aga jäetakse sellegipoolest tihti tähele
panuta;

• tuleb korrapäraselt teha harilikke riskide vähendamise töid, kusjuures 
olukorrateadlikkuse süsteem saab neid ettevalmistusi jälgida ja kont
rollida (nt farmi puhul tuleb hinnata tavalise tegutsemisvõime vähenemist 
elektrivõrgu, tankla ja muude seadmete funktsioneerimise muudatuste 

29 INCOSE UK Capability Systems Engineering Guide 2014.
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tõttu, mida põhjustab farmiga interaktsioonis olevate organisatsioonide 
ebatavaline käitumine);

• tuleb ette näha tegevused, millega mahendada katastroofi võimalikke 
tagajärgi (nt lehmade hädatapmist) ja mis võivad olla vajalikud vahendite 
puudumise tõttu.

Taksonoomia kui hierarhilise klassifitseerimise süsteemi võttis kasutusele 
Aristoteles selleks, et organiseerida teadmisi ja oskusi esindavaid mõisteid. 
Taksonoomia on tüüpiliselt teadmiste puu, milles kõrgema taseme mõiste (nt 
tipptaseme võime) jagatakse alammõisteteks ehk osavõimeteks (puuoksteks).

Ontoloogia võib sisaldada mitmeid taksonoomiaid ja ka teadmisi esin
davaid mõisteid. Tavaliselt defineerib ontoloogia dünaamiliselt üksikute 
mõistete tähendused ja eri mõistete vahelise kontekstist sõltuva suhte. Tuge
valt lihtsustatult võib ütelda, et taksonoomia on ontoloogia, milles mõistete 
vahel on lubatud vaid hierarhiline suhe. 

Võimed ning nendega seotud taksonoomiad ja ontoloogiad  salvestatakse 
VÕTAKStüüpi mudeli ossa „Teenused ja võimed“ (vt joonis 3). Nendega 
seotud tegevused (otsustustoe soovitatud operatsioonid, ettekanded ja 
 raportid teistele organisatsioonidele) koostab vastava organisatsiooni haldus
struktuur. Ülejäänud VÕTAKStüüpi mudeli osad, mida siin artiklis ei ole 
käsitletud, täidavad asutuses vajalikke abifunktsioone. Näiteks „turvalisuse 
seire“ katab küberkaitse ja füüsilise kaitse võimed ja funktsioonid, „tööriistad 
ja töökojad“ hõlmavad asutuse sisemise töö korraldamiseks vajalikke abi
vahendeid, funktsioone, jms.

8. Jätkutöö VÕTAKS-tüüpi mudelitega

Artiklis tutvustati VÕTAKStüüpi mudeli kontseptsiooni ja kirjeldati võime
põhistest mudelitest tõusta võivat tulu. Manticus Apollo projekti käigus tehti 
ka eksperiment, et kirjeldada merepääste rakkerühma tööd VÕTAKStüüpi 
mudeli elementide abil. Paraku jäi eksperiment poolikuks, kuna projektis 
loobuti väliskeskkonnas mõõdetud andmete kogumisest ja analüüsist. Eks
perimendi tulemuste demonstreerimiseks sisestati andmed käsitsi ja juhiti 
kogu süsteemi tööd käsitsi. Tavarežiimis oleks stsenaarium pidanud põhi
nema väliskeskkonnast tulevatel andmetel.

VÕTAKStüüpi mudelite edukas rakendamine tekitaks võimaluse teha 
proaktiivseid otsuseid laiapindses riigikaitses. Sellise mudeli teenuste ja 
võimete osa genereerib võimekomponentide hetkeseisundite ligireaalaja 
voo, mille analüüsi käigus saab avastada anomaalse käitumise märke palju 
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varem, kui see käitumine avaldub tavapäraselt mõõdetavates või hinnata
vates organisatsiooni makroskoopilistes olekumuutujates või organisatsiooni 
suutlikkuse hinnangutes. Juhul kui võimekomponendi hetkeseisundite voo 
ligireaalajas hindamise probleem õnnestub praktiliselt lahendada, on põhi
mõtteliselt võimalik aegsasti ennetada paljude kriisiolukordade teket või 
vähemalt mahendada tekkivate kriiside mõju. Näiteks saaks proaktiivse 
tegutsemisega vähendada kriisiohjele ja kriisi tagajärgede likvideerimisele 
kuluvaid vahendeid. Sedasi saaks vähemalt osaliselt kompenseerida kulutusi, 
mida on vaja teha, et olukorrateadlikkuse süsteem välja arendada ja võime
komponendi hetkeseisundeid praktiliselt hinnata. 

VÕTAKStüüpi mudelite rakendamine Eesti laiapindse riigikaitse 
 olukorrateadlikkuse süsteemis jäi Manticus Apollo projekti põhisuunast 
kõrvale ilmselt liigse töömahukuse tõttu. Projektis loobuti peaaegu kõigi 
keskkonna muutujate väärtuste mõõtmisest, välja arvatud episoodiline 
küberruumi  liikluse seire ja analüüs. Vaieldamatult tuleb selleks palju töö
tada, et varustada laiapindsesse riigikaitsesse kuuluvad organisatsioonid, 
asutused ja seadmed võimete loeteluga, võimetaksonoomiatega ja erinevate 
vald kondade ontoloogiatega ning need omavahel ühildada. Siiski tuleb see 
töö pikas perspek tiivis varem või hiljem igal juhul ära teha. Pragmaatilisest 
seisukohast vaadates ei ole olukorrateadlikkuse süsteemi puhul tingimata 
vaja varustada kõiki objekte võimete nimekirja ja taksonoomiatega. Me 
saaksime proaktiivselt tegutsedes võtta ligikaudse, aga samas märksa täp
sema kui tavastatistikale tugineva olukorrateadlikkuse süsteemi kasutusele 
niipea, kui suhteliselt väike osa objekte on varustatud võime kirjelduste ja 
ühilduva ontoloogiaga. Kahjuks ei ole selle tööga kogu laiapindse riigikaitse 
orga nisatsioonis veel algust tehtud. 

9. Lõpetuseks

Kui ehitada laiapindne riigikaitse üles VÕTAKStüüpi mudelitega kirjel
datud organisatsioonide, asutuste ja seadmete võrguna, saab kogu tegevus
valdkonnast ja selle sisestest interaktsioonidest selge struktuuriga ülevaate. 
Paraku on tänapäeval VÕTAKStüüpi mudel veel kontseptsioon, millest vaid 
üksikuid osi on edukalt praktikas katsetatud. Juba katsetatud osade põhjal 
tegime mitu järeldust, mille järgi võiks mudeli arendustööd jätkata. 
• VÕTAKStüüpi mudelite võrgustik moodustab süsteemide süsteemi, 

mille tugevalt läbi põimunud arhitektuur aitaks vältida riigi juhtimist 
raskendava puuduliku koostöö iseeneslikku teket.
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• Laiapindsesse riigikaitsesse kuulub väga palju organisatsioone, asutusi ja 
muid komponente, mis kõik on erineva sisemise ülesehitusega ja mida 
tuleb individuaalselt käsitleda. VÕTAKStüüpi mudelitega peale  sunnitav 
lihtsustav sisestruktuur ja võimepõhise modelleerimise põhimõtete järgi
mine vähendavad oluliselt töömahtu, mis on seotud erinevate organisat
sioonide ja asutuste modelleerimisega.

• Kui koostada ja ühildada võimetaksonoomiad ja erinevate valdkondade 
ontoloogiad, korrastab see ühiskonna struktuuri ning lihtsustab riigi
halduse süsteemi.

• Organisatsioonide ja teiste komponentide seisundit ligireaalajas kirjel
davate mõõtmiste ja hinnangute voo põhjal saab organisatsioonide 
mõõde tud seisundite alusel tehtud otsuseid ennetavalt kasutada model
leeritud objektide juhtimiseks. Ennetava juhtimisega saab tulevasi kriise 
tihti päriselt ära hoida või vähemalt tekkivate kriiside mõju vähendada. 
Seoses sellega õnnestub veidi vähendada vajadust kangelaslike ja kulukate 
kriisilikvideerijate järele.
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ORGANISATSIOONIARHITEKTUUR 
JA VÕIMEPÕHINE PLANEERIMINE – 

TÕHUSA RIIGI TÖÖRIISTAD
Ivo Peets

ÜLEVAADE. Artiklis käsitletakse organisatsiooniarhitektuuri kombineerimist 
võime põhise planeerimise metoodikaga, et leida alternatiivseid võimalusi Eesti 
laia pindse riigikaitse mudeli kirjeldamiseks. Tegemist on kompleksse süsteemi ühe 
interpretatsiooniga, mille kõrval tasub kaaluda teisigi variante. Kuna mitme NATO 
liikmesriigi kaitseministeeriumid kasutavad just organisatsiooniarhitektuuri ja 
 võimepõhise planeerimise metoodikat, on alust eeldada, et need on suure potent
siaaliga tööriistad.

Võtmesõnad: organisatsiooniarhitektuur, ettevõttearhitektuur, laiapindne riigikaitse, 
riigikaitse lai käsitus, võimepõhine planeerimine, kaitseplaneerimine, NAFv4

Keywords: organization architecture, enterprise architecture, comprehensive na
tional defence, capabilitybased planning, defence planning, NAFv4

1. Sissejuhatus

Alustuseks tuletame meelde universaalset termodünaamika teist seadust, 
mille järgi liigub maailmas kõik iseenesest ja vääramatult järjest suurema 
segaduse ja korratuse suunas. Korratuse ehk entroopia kasvu vähendamiseks 
tuleb teha tööd mitte ainult materiaalsete ja vaimsete väärtuste loomisel, vaid 
ka tegevuste planeerimisel ja nendest ülevaate saamisel. Protsessi tõhusta
miseks tuleb leida ja võtta kasutusele sobivad tööriistad, mille abil on võima
lik entroopia kasvu aeglustada. 

Eesti julgeolekupoliitika ülesanne on tagada kõigi sisemiste ja välis
poliitiliste vahenditega demokraatliku Eesti riigi püsimine, mis põhineb riigi
kaitse laial käsitusel1. See tähendab, et sõjalise kaitsetegevuse  kõrval määrat
letakse tegevussuundade kaupa ka teiste eluvaldkondade riigi kaitselised 
ülesanded.

1 Riigikogu otsuse „„Eesti julgeolekupoliitika alused“ heakskiitmine“ lisa 2017. – Riigi 
Teataja III, 06.06, 2. 

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 15, 2020, pp. 261–310.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/

https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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Paraku mõistetakse riigikaitse laia käsitust Eesti riigisüsteemi eri osades 
sageli meelevaldselt ja laialivalguvalt – erinevates valdkondades võidakse seda 
tõlgendada endale sobival viisil, mis muudab keeruliseks ministeeriumide
vahelise tegevuse ühtlustamise2. Riigikaitse laia käsituse rakendamisel on 
ilmnenud probleem, et ministeeriumid ei taha usaldada oma vahendeid 
 teistele institutsioonidele ega oma võimu isegi osaliselt neile delegeerida3. 

Eeltoodust järeldub, et on olemas arenguruum paremaks koostööks ja 
koordineerimiseks. Kui seda mõtet laiendada, selgub, et riigile on tervikuna 
kasulik, kui kõrgem planeerimispingutus suunatakse riigikaitse laia käsi
tuse eesmärkide saavutamiseks, vältides takerdumist erinevate protsesside, 
metoodikate ja arusaamade rägastikku. Võtmeküsimus on siinkohal see, 
 kuidas selgitada välja juba olemasolevad võimalused, et üht või teist lahen
dust ei hüljataks pelgalt otsustajate eel või eriarvamuste tõttu.4 

Kuidas aga teha kindlaks sobivaim moodus, et kombineerida 
valdkondade üleseid võimeid viisil, mis lubaks jõuda eesmärkide täitmiseks 
parimate lahendusteni ja lühendaks kriisiolukorras sobivate lahenduste 
 leidmiseks kuluvat aega? 

Kaitseväes on  – paljuski tänu alates 1999. aastast NATO liikmesuse 
saavuta mise programmide koostamise kogemusele  – välja kujunenud 
strateegilise planeerimise süsteem5. Kuna Eesti on NATO liikmesriik, on 
siin Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes rakendatud kaitseplaneerimisel ja 
 võimete väljaarendamisel NATO võimepõhise planeerimise metoodikat. 

Viimase kümnendi jooksul on publitseeritud uurimusi ja artikleid, mis 
tõstatavad lisaks küsimuse võimepõhise planeerimise kasutusvõimalustest ja 
vajadusest ka erasektoris – seda seoses ITlahenduste mitmekesisuse ja võima
luste kasvuga, mille tõttu on tekkinud senisest suurem vajadus selle metoo
dika järele. Organisatsiooni kirjeldamises võimete alusel nähakse pääse teed, 
et siduda ITlahendused äriprotsessidega ja parandada üldist  ühilduvust.6 

Mõttes kasutada ühtset lähenemisviisi kogu riigis ei ole midagi uut, kuid 
võimepõhist metoodikat ei ole sisuliselt ja laialdaselt avalikus sektoris tervi
kuna rakendatud. Kardetakse, et võimepõhise planeerimise teemat mõistab 

2 Jermalavičius, T.; Pernik, P.; Hurt, M.; Breitenbauch, H.; Järvenpää, P. 2014. Avar julgeolek 
ja riigikaitse. Tallinn: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, lk 55. [Jermalavičius et al. 2014]
3 Ibid., lk 61.
4 Riigikontroll 2018. Riigi tegevus sisejulgeolekut ohustavateks hädaolukordadeks valmistu
misel (aruande kokkuvõte). Jermalavičius et al. 2014, lk 69–71.
5 Jermalavičius et al. 2014, lk 58.
6 Aldea, A.; Iacob, M.; Hillegersberg, J.; Quartel, D.; Franken, H. 2015. Capabilitybased Plan
ning with ArchiMate: Linking Motivation to Implementation. Enschede: University of Twente.
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ainult sellega iga päev tegelev väike riigiametnike ring. Samas ei pea minis
teeriumide juhtkonnad riigikaitse laia käsituse kontseptsiooni rakendamist 
hädavajalikuks, kuna julgeolekuriskid ja ohud ei ole ju vahetud.7 

Alates 1980. aastatest on erasektoris levinud ettevõtete kirjelda miseks 
ja nende korraldamiseks arhitektuuri kontseptsioon, mida kasutati algul 
 selleks, et toetada äriprotsesside ühildumist toona alles välja kujuneva 
 ITvaldkonnaga ning siduda ITinvesteeringud ettevõtte strateegiaga üheks 
tervikuks8. Douglas N. Halesi ja Paul Chouinardi9 järgi on organisat
sioonile arhitektuuri loomisel vaja rakendada just võimepõhist planeerimis
metoodikat või selle lähenemisviisi elemente. 

Eri riikide kogemustest ilmneb, et arhitektuuri kontseptsioon on ava
likus sektoris kasutusele võetud eelkõige kaitsevaldkonna eestvedamisel10 
ja alles seejärel teistes valdkondades (nt Ameerika Ühendriigid, Austraalia 
ja Ühendkuningriik). Arvestades Eesti riigi soosiva hoiakuga ITlahenduste 
suhtes, olemasoleva kogemusega kaitseplaneerimise valdkonnas, maailmas 
levinud praktikaga ning teaduskirjandusega11, on võimepõhise planeerimise 
ning arhitektuuri metoodika kombineerimine üks lahendusi, mille kasuta
mist riiklikul tasandil tasub kaaluda. 

Selle artikli eesmärk on analüüsida võimalust kombineerida võimepõhist 
planeerimist ja arhitektuuri kontseptsioonile tuginevat metoodikat, et teha 
kindlaks, kuidas saaks vastavaid lahendusi rakendada laiapindse riigikaitse 
käsituse kontekstis. 

2. Organisatsiooniarhitektuuri mõiste

Alates 1980. aastatest hakati erasektoris ettevõtteid kirjeldama arhitektuuri 
kontseptsiooni kaudu, millest on tulnud ka metoodika nimetus ettevõtte
arhitektuur (ingl enterprise architecture)12. 

7 Jermalavičius et al. 2014, lk 57.
8 Hue, M. 2014. A Review of Enterprise Architecture Use in Defence. Australian Government, 
Department of Defence. Defence Systems Integration Technical Advisory, Joint and Operations 
Analysis Division, Defence Science and Technology Organisation, DSTOTR3040. [Hue 2014]
9 Hales, D.; Chouinard, P. 2011. Implementing Capability Based Planning within the Public 
Safety and Security Sector. Defence Research and Development Canada, Centre for Security 
Science, p. 49. [Hales, Chouinard 2011]
10 Hue 2014, p. 21.
11 Hales, Chouinard 2011.
12 Hue 2014.
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Praegu on see metoodika levinud nii era kui ka avalikus sektoris, kuid 
rakenduselt jäänud eelkõige ITvaldkonna keskseks13. Ettevõttearhitektuuri 
mõiste selgitamisel ingliskeelses kirjanduses nenditakse tavaliselt, et terminit 
kasutatakse nii äri, avalikus kui ka kolmandas sektoris14.

Eesti keeles on seniajani kasutusel otsetõlge inglise keelest ehk ettevõtte
arhitektuur, mida kohtab kokku või lahku kirjutatuna (eesti kirjakeele reeg
lite järgi on siiski õige need kaks sõna kokku kirjutada). Erinevalt inglise 
keelest mõistetakse eesti keeles ettevõtte all peamiselt erasektori firmat. Selle 
tõttu on termin ettevõttearhitektuur eesti keeles eksitav, eriti kui mõelda ava
likule sektorile. Nii võib näiteks sotsiaalteenuste süstematiseerimisel täiend
osa ettevõtte kasutamine lisada kaheldava väärtusega kõrvaltähenduse.

Sobiva termini leidmise muudab keerulisemaks seegi, et arhitektuuri 
metoodika kohta ei ole kasutusel ühte kindlat definitsiooni, vaid seda on 
määratletud olenevalt selle kasutusvaldkonnast, sealhulgas seotusest era ja 
avaliku sektoriga. Seda mitmekesisust iseloomustab valik määratlusi, mis on 
pärit era ja avaliku sektori dokumentidest ja publikatsioonidest.

1. Arhitektuur on arusaamine kõikidest erinevatest elementidest ja nende
vahelisest seosest, mis ühiselt moodustavad ettevõtte15.

2. Arhitektuur on süsteemikorraldus, mis hõlmab komponente ja nende 
omavahelisi suhteid, keskkonda, selle kujundamist ning arengut regu
leerivad põhimõtteid16.

3. Arhitektuuri võib defineerida kui rakenduste ja infrastruktuuri loogikate 
kirjeldamist ja korraldamist, millega teostatakse ettevõtte äristrateegiat17.

4. Arhitektuur kirjeldab kogu ettevõtte struktuuri, hõlmates ettevõtte kirjel
da miseks vajalikku terminoloogiat ja ettevõtte jagunemist erinevateks 
väliskeskkonnaga suhestuvateks valdkondadeks. Lisaks sisaldab see ette
võtte arendamise ja struktuuri kujundamise põhimõtteid. Arhitektuuri 
kirjeldus koosneb ettevõtte visioonist, eesmärkidest, organisatsiooni 
struktuurist, (äri)protsessidest ja infrastruktuurist.18

13 Niemi, E.; Pekkola, S. 2019. The Benefits of Enterprise Architecture in Organizational 
Transformation.
14 Uverskaja, E. 2013. Infoarhitektuur ja ettevõttearhitektuur. [Uverskaja 2013]
15 The Open Group 2018. The TOGAF® Standard, Version 9.2. [The Open Group 2018]
16 Hilliard, R. 2014. Systems and Software Engineering – Architecture Description. All about 
ISO/IEC/IEEE 42010, Version 2014r5.
17 Smith, H.; Watson, R.; Sullivan, P. 2012. Delivering an Effective Enterprise Architecture at 
Chubb Insurance. – MIS Quarterly Executive, Vol. 11, pp. 75–82.
18 Giachetti, R. E. 2010. Design of Enterprise Systems: Theory, Architecture, and Methods. 
Boca Raton, London, New York: CRC Press.
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5. Arhitektuur on äriprotsesside ja ITinfrastruktuuri korraldamise loogika, 
mis peegeldab ettevõtte strateegilise mudeli integreerimis ja standardi
seerimisnõudeid19.

6. Arhitektuur võimaldab anda organisatsioonist tervikliku ülevaate, et 
tagada protsesside, struktuuride, informatsiooni ja tehnoloogia sidusus 
püstitatud eesmärkidega20.

7. Arhitektuur on valik struktureeritud kirjeldusi, mida on võimalik kasu
tada nii, et luuakse konkreetne ettevõte. Need kirjeldused toimivad lähte
punktina, mille põhjal on võimalik ettevõtet muuta.21

Elviine Uverskaja22 on pakkunud, et eesti keeles oleks otstarbekas kasu
tada termini ettevõttearhitektuur kõrval laiema mõistesisuga terminit 
organisatsiooni arhitektuur ning seda just avaliku ja kolmanda sektori orga
nisatsioone silmas pidades.

Autori hinnangul võib ka termin organisatsiooniarhitektuur jääda 
kõnealuse meetodi kirjeldamisel kitsaks, sest ükski eespool esitatud 
definit sioonidest ei kattu teisega täielikult, mis osutab metoodika ja selle 
rakendamise põhimõttelisele mitmekesisusele. Olenevalt olukorrast ja 
lähenemis viisist võib tähendus erineda – tegu võib olla strateegia, meetodi, 
protsessi või nende kombinatsiooniga. 

Võimaliku alternatiivina ettevõttearhitektuurile ja organisatsiooni
arhitektuurile kaaluti Manticus Apollo projekti terminitöö käigus termini 
ettevõtmisarhitektuur kasutuselevõttu. Nii autori kui ka arutelus osalenud 
Manticus Apollo uurimisrühma liikmete hinnangul võiks see peegeldada 
kõnealust mõistet paremini kui teised võimalikud variandid, jäädes ka sarna
nema ingliskeelse terminiga. Sõna ettevõtmine on mõistemahult laiem kui 
 kinnistunud kõnelejatähendusega ettevõte või organisatsioon ning  viitab 
 sellele, et alati ei pea tegu olema organisatsiooniga. Lahenduseks oleks olnud 
kasutada liitsõna asemel lihtsõna arhitektuur, kuid sellise lähenemise jaoks 
oleks tulnud kõike veel põhjalikumalt arutada ja kaasata laiema ringi  eksperte.

Seega otsustas autor pärast pikki arutelusid ja põhjalikku kaalumist jääda 
selles artiklis termini organisatsiooniarhitektuur juurde, kuna uue termini 
kasutuselevõtt ei ole praegu piisavalt põhjendatud ja võiks pigem segadust 

19 Ross, J. W.; Weill, P.; Robertson, D. 2006. Enterprise Architecture as Strategy – Creating a 
Foundation for Business Execution. Boston: Harvard Business School Press, pp. 9–10.
20 Foorthuis, R.; Steenbergen, M.; Brinkkemper, S.; Bruls, W. 2015. A Theory Building Study 
of Enterprise Architecture Practices and Benefits. – Information Systems Frontiers, Vol. 1.
21 Zachman, J. A. 2014. Zachman Glossary. 
22 Uverskaja 2013.
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tekitada. Arvestades asjaoluga, et eesti keeles jäävad samal ajal kasutusele nii 
ettevõttearhitektuur kui ka organisatsiooniarhitektuur, pole välistatud sobiva 
termini otsingute jätkumine tulevikus.

2.1. Organisatsiooniarhitektuuri kujunemislugu

Organisatsiooniarhitektuuri kontseptsioon tekkis varajastel 1970.  aastatel, 
kui IBMis alustati ärisüsteemide planeerimise (ingl business systems 
 planning) metoodika arendamist, kuid tänapäevases mõttes organisatsiooni
arhitektuuri käsitust hakati rakendama organisatsioonide efektiivsuse 
 suurendamise vahendina pigem alates 1980. aastatest23.

Organisatsiooniarhitektuuri mõiste ja käsituse teerajajaks loetakse 
John  A. Zachmani ning tema välja mõeldud raamistikku IBMi info
süsteemide jaoks. See raamistik kandis tema nime ja avaldati 1987. aastal.24 

Praeguseks on lisaks Zachmani omale loodud mitu organisatsiooni
arhitektuuri raamistikku (TOGAF, MODAF, DODAF jt), millega saab kirjel
dada erinevat laadi organisatsioonide äriplaane, protsesse, infrastruktuure 
ja muid komponente ühtse struktureeritud mudelina, mis aitab ülesehitatud 
struktuuri visiooni ellu viia25. 

Zachman on seisukohal, et tänu organisatsiooniarhitektuuri kasutamisele 
saab infotehnoloogia ajastu keerukas ja muutuvas keskkonnas ellu jääda26. 
Selleks peab mõistma hetkeolukorda ning seda, kuhu tahetakse tulevikus 
jõuda (eesmärgid) ja mida tuleb selle saavutamiseks teha. Osalisi on soovi
tavatest eesmärkidest ja vajalikest muudatustest keeruline teavitada ilma 
sobivate meetodite ja vahenditeta. Arhitektuur võimaldab kirjeldada visuaal
sete mudelite abil praegust ja soovitavat olukorda, tehes suhtluse ettevõtte 
töötajate ning väliste huvitatud pooltega arusaadavamaks ja efektiivsemaks.27

23 Proper, H. A.; Lankhorst, M. M. 2014. Enterprise Architecture – Towards essential sense
making. – Enterprise Modelling and Information Systems Architectures, Vol. 9, No. 1, pp. 5–21.
24 Tamm, T.; Seddon, P.; Shanks, G.; Reynolds, P. 2011. How does enterprise architecture 
add value to organizations? – Communications of the Association for Information Systems, 
Vol. 28, pp. 141–168. Halawi, L.; McCarthy, R.; Farah, J. 2019. Where We Are with Enterprise 
Architecture. – Journal of Information Systems Applied Research, Vol. 12, No. 3, pp. 1–11. 
[Halawi et al. 2019]
25 Lankhorst, M. 2009. Enterprise Architecture at Work (2nd ed.). London: Springer, pp. 
22–31. Bernard, S. 2012. An Introduction to Enterprise Architecture (3rd ed.). Indiana: 
AuthorHouse, pp. 184–191. Halawi et al. 2019.
26 Zachman, J. A. 2008. The Concise Definition of the Zachman Framework. Halawi et al. 2019.
27 Perko, J. 2008. IT Governance and Enterprise Architecture as Prerequisites for Assimilation 
of ServiceOriented Architecture. Tampere: Tampere University of Technology. Griffin, L. K. 
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Tänapäevased organisatsioonid kuuluvad keerukaimate süsteemide 
hulka, mida on inimkonna ajaloos loodud, ja seda eelkõige avalikus 
 sektoris28. Organisatsiooniarhitektuur laseb käsitleda organisatsiooni ühe 
tervikliku süsteemi ja kultuurina, aidates saavutada selle eesmärke29.

Metoodika laia kasutusulatusega saab tõenäoliselt põhjendada sedagi, 
miks organisatsiooniarhitektuuri kohta ei ole välja kujunenud ühest definit
siooni. Mitmekesisus peegeldab probleeme, mis käivad kaasas erinevatele 
organisatsioonidele arhitektuuri loomisega – arhitektuuri looja jaoks  kerkib 
esmalt ülesanne määrata kindlaks sobivaim definitsioon (miks ja millist 
organisatsiooniarhitektuuri on vaja), misjärel tuleb otsustada, milliseid töö
riistu on otstarbekas arhitektuuri loomisel kasutada.

2.2. Organisatsiooniarhitektuuri tööriistad

Nii nagu arhitektuur traditsioonilises tähenduses võib puudutada üksikut 
hoonet ja selle osi, aga ka tervet asulat, koosneb organisatsiooniarhitektuur 
mitmest alamosast. Organisatsiooniarhitektuuri loomiseks vajalik detailne 
lähenemisviis ja kasutatavad tööriistad on koondatud tööriistakastidesse ehk 
raamistikesse (ingl enterprise architecture framework), mis aitavad kujun
dada nende kasutajate mõtlemist.30

Praeguseks on loodud väga suurel hulgal erinevaid organisatsiooni
arhitektuuri loome meetodeid ehk raamistikke, mille kasutusulatus ja 
võima lused sõltuvad koostaja ambitsioonidest. Igaüks võib vajadusel koos
tada endale sobiva raamis tiku. Selle mitmekesisuse ohjamiseks on loodud 
standardiseerimise ja koostöö võimelisuse eesmärgil standard ISO 42010, 
mida levinumate raamis tike puhul praegu ka osaliselt või täielikult järgitakse.

Alljärgnevalt kirjeldatakse organisatsiooniarhitektuuri levinumaid 
 raamistikke.

2005. Analysis and Comparison of DODAF and Zachman Framework for Use as the Architec
ture for the United States Coast Guard’s Maritime Patrol Costal. Monterey: Naval Postgraduate 
School, pp. 7–8. [Griffin 2005]
28 Farahbod, R.; Guitouni, A.; Bossé, É. 2013. Towards a Comprehensive DND/CF Enter
prise Architecture Methodology: A Critical Review DNDAF for an Integrated C2 Capability 
Development. Technical Report TR2011022. Defence Research and Development Canada – 
Valcartier. 
29 Kimpimäki, H. 2014. Enterprise Architecture in Practice. Tampere: Tampere University of 
Technology, pp. 23–33.
30 Behrouz, F.; Fathollah, M. 2016. A systematic approach to enterprise architecture using 
axiomatic design. – Procedia CIRP, Vol. 53, pp. 158–165. [Behrouz, Fathollah 2016]
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1.  Zachmani raamistik, mida iseloomustab 6 × 6 risttabel, milles info on 
jagatud kuude vaatenurka ja annab osalistele nende rolli arvestades vaja
likku infot. Seda raamistikku võib nimetada ettevõtte perioodi lisuse 
 tabeliks, sest igal vaatepunktil on kindlad (muutumatud) omadused ja 
reeglipärad nagu perioodilisuse tabelilgi.31 Zachmani väitel annab struk
tuur soovitud muutuse definitsiooni, kuid protsess loob tingimused vaja
likeks muutusteks või üleminekuks (ingl transformation). Selle tõttu on 
Zachmani raamistik liigitus ehk ontoloogia, mille abil organisatsiooni 
kirjeldada, mitte protsess, millega muutusi ellu kutsuda.32 Viimane 
 versioon Zachmani raamistikust avaldati 2011. aastal.

2.  TOGAFi raamistik (The Open Group Architecture Framework) annab 
 tervikliku lähenemisviisi selleks, et ettevõttearhitektuuri planeerida, 
rakendada ja hallata. Viimane versioon avaldati 2018. aastal. TOGAF 
põhineb omakorda TAFIMi raamistikul (Technical Architecture Frame
work for Information Management)33. Praegu on TOGAF kõige levinum 
organisatsiooniarhitektuuri raamistik.

3.  FEAFi raamistik (Federal Enterprise Architecture Framework) on USA 
valitsuse ettevõtmisraamistik avaliku sektori ettevõtete jaoks. Alates 
1996. aastast on see USA avaliku sektori organisatsioonidele kohustuslik. 
Viimane versioon avaldati 2013. aastal.34

4.  DODAFi raamistik (Department of Defence Architecture Framework) on 
välja töötatud USA kaitseministeeriumis ja lähtub sarnaselt TOGAFiga 
TAFIMist. DODAFi nimetati 2002. aastani C4ISRi raamistikuks (Com
mand, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance). Viimane versioon avaldati 2010. aastal.35 

5.  MODAFi raamistik (Ministry of Defence Architecture Framework) töötati 
välja Briti kaitseministeeriumis ja see põhineb DODAFil. MODAFi esi
mene versioon avalikustati 2005. aastal, praegu kehtiv versioon avaldati 
aastal 2012.36

31 Zachman, J. A. 2016. The Framework for Enterprise Architecture: Background, Description 
and Utility. [Zachman 2016] Gerber, A.; Roux, P.; Kearney, C.; van der Merwe, A. 2020. The 
Zachman Framework for Enterprise Architecture: An Explanatory IS Theory.
32 Ibid.
33 The Open Group 2018.
34 Bernard 2012, p. 196.
35 U.S. Department of Defense 2010. DoDAF Architecture Framework Version 2.02. Griffin 
2005, pp. 8–10.
36 UK Ministry of Defence 2012. MoD Architecture Framework.
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6.  NAFv4 raamistiku (NATO Architecture Framework Version 4) vii
mane versioon avaldati 2019. aastal, praegu on see kaitsevaldkonnas 
kasutata vatest raamistikest kõige uuem. NAFv4 koostajate siht oli luua 
tingimused koostöövõimelisuse saavutamiseks nii NATOsiseste kui ka 
organisatsiooni väliste partneritega. Selle eesmärgini jõudmiseks on rõhu
tatult järgitud valdkonnas kehtivaid standardeid (ISO, IEEE jne). NAFv4 
metoodikas on kesksel kohal Zachmani raamistiku eeskujul risttabel, 
mis seob omavahel arhitektuuri erinevad aspektid ja vaatepunktid, lisaks 
on kasutatud TOGAFiga sarnast arhitektuuri loomise ja arendamise 
 meetodit.37

Kõik eespool nimetatud raamistikud sisaldavad erineva mahuga doku
mentatsiooni ja tööriistu, mille alusel või abil koostada organisatsiooni
arhitektuur. Raamistikud kujutavad organisatsiooniarhitektuuri kihtide, 
vaatenurkade või nende kombinatsioonina38. 

Äri-
arhitektuur

Info- ja andmearhitektuur

Rakenduste arhitektuur

Tehnoloogiaarhitektuur

Joonis 1. Organisatsiooniarhitektuuri raamistiku kihid39

Organisatsiooniarhitektuuri raamistiku kihid (vt joonis 1).

1. Äriarhitektuur (ingl business architecture) kirjeldab ettevõtte äri
strateegiaid, organisatsiooni, struktuuri, juhtimist, valitsemist ja tähtsa
maid protsesse.

37 Architecture Capability Team 2019. Consultation, Command & Control Board. NATO 
Architecture Framework, Version 4, pp. 16–19. [Architecture Capability Team 2019]
38 Behrouz, Fathollah 2016.
39 Behrouzi ja Fathollahi 2016 järgi.
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2. Info- ja andmearhitektuur (ingl data architecture) kirjeldab põhilisi 
ettevõtte toimimiseks vajalikke loogilisi ja füüsilisi andmekogumeid ja 
nendevahelisi seoseid.

3. Rakenduste arhitektuur (ingl applications architecture) kirjeldab raken
dusi, mis on vajalikud äri toetavaks andmetöötluseks, ning erinevate 
rakenduste omavahelist suhtlust ja nende seost ettevõtte tähtsamate 
 protsessidega.

4. Tehnoloogiaarhitektuur (ingl technology architecture) kirjeldab riistvara, 
andmesidevõrgu, tarkvara ja vahetarkvara süsteemide nõudeid, mis on 
vajalikud, toetamaks erinevate rakenduste kasutuselevõttu.40 

Zachman kirjeldab arhitektuuri eri vaatenurkadest, eel dades, et organisat
sioonil on erinevad infotarbijad ning kõigil nendel on  selleks oma vaatenurk.

1. Tegevjuhi (strateegi) vaatenurk – organisatsiooni eesmärgid ja stra teegia. 
Kirjeldatakse vajadust protsesside, vastutusvaldkondade ja oluliste nõuete 
kohta. Sisend järgmistele tasanditele ehk määratakse kindlaks, milli
sed on nõuded, piirangud järgmistel tasanditel, põhjendus arhitektuuri 
 loomiseks.

2. Valdkonnajuhi vaatenurk – organisatsiooni kontseptsioonid, plaanid, 
vahendid, protsesside kirjeldused, vastutus ja vastutusvaldkonnad orga
nisatsioonis, põhjendus konkreetselt määratletud arhitektuuri loomiseks.

3. Arhitektuuri looja vaatenurk – süsteemi loogika, kirjeldused ja  detailid 
protsesside, seotud vahendite ja vastutusvaldkondade omavahelistest 
seostest. Seosed protsesside ja tehniliste lahenduste vahel, kirjeldab looda
vat arhitektuuri seotud süsteemidena.

4. Inseneri vaatenurk – vahendite, protsesside, vastutusvaldkondade detail
sed tehnilised kirjeldused, seosed ja lahendid.

5. Spetsialisti vaatenurk  – detailsed sätted vahendite, protsesside ja 
vastutus valdkondade lõikes. Detailsed nõuded süsteemi või selle osade 
para meetritele.

6. Organisatsiooni vaatenurk – terviklik vaade organisatsioonile.41

Zachmani ontoloogia ja sellega sarnanevad raamistikud on üles ehitatud 
 joonisel 2 näidatud põhimõttel.

40 Behrouz, Fathollah 2016.
41 Zachman, J. P. 2011. The Zachman Framework Evolution. [Zachman 2011]
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osalised

probleemid/vajadused

VAATEPUNKTID

raamistik

vaateid

... millele vastavad ...

...  on

kellel on ...

... mida väljendavad ...

mida  iseloomustab ...

... millel  on

ARHITEKTUUR

Joonis 2. Organisatsiooniarhitektuuri raamistiku üldiseloomustus42 

Eelmainitud raamistikele on ette heidetud nende keerukust, kallutatust 
tehni liste jooniste ja seosemudelite suunas ning lahendustega seotud mahu
kat dokumentatsiooni, mis ei ole hoolimata suurtest investeeringutest toonud 
loodetud tulemust.43

Autori hinnangul on siinkohal vajalik eristada organisatsiooni
arhitektuuri metoodikat selle tööriistadest, mis võivad olenevalt  valitud 
tööriistakastist ehk raamistikust olla väga erineva eesmärgi ja sisuga. 
 Organisatsiooni jaoks arhitektuuri looma hakates on seega oluline valida 
sobiv raamistik koos asjakohaste tööriistadega – loodava arhitektuuri ulatus 
aitab kindlaks määrata, kas tööriistade abil tuleb pakkuda kirurgilise täpsu
sega detaile või on sobivam üldisem lähenemine. 

Järgmises peatükis analüüsin võimepõhise planeerimise metoodikat, et 
leida võimalused, kuidas rakendada selle abil tõhusamalt organisatsiooni
arhitektuuri metoodikat, jäädes sihilikult kaitsevaldkonnakeskseks ja arves
tades laiapindse riigikaitse konteksti.

3. Võimepõhise planeerimise metoodika

Kaitseplaneerimine on keeruline valdkond, mille eesmärk on leida erinevate 
võimalike ülesannete täitmiseks vajalikud jõud, vahendid ja võimed44. 

42 Joonis põhineb järgmisel allikal: Mykityshyn, M. G.; Rouse, W. B. 2007. Supporting Stra
tegic Enterprise Processes: An Analysis of Various Architectural Frameworks. – Information 
Knowledge Systems Management, Vol. 6, Issue 1, 2, pp. 145–175.
43 Kotusev, S. 2016. Enterprise Architecture Frameworks: The Fad of the Century. British 
Computer Society.
44 Zrnić, B. 2008. The New Trends in Defence Planning and Their Impact on the Defence 
Planning Systems in Transitional Countries. – Vojno delo, Vol. 60, No. 1, p. 25.
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Seda iseloomustab lõimitus enamvähem kõikide teiste valdkondadega, 
see on avaliku sektori keskne ja oma spetsiifika tõttu õigusaktidest tuge
valt mõjutatud. Järgnevalt vaadeldakse võimepõhist planeerimismetoodikat 
kaitsevaldkonna näitel, arvestades eelmainitud iseärasusi laiemate järelduste 
tegemisel. 

Võimepõhise planeerimise võib jaotada kolmeks etapiks:
1) strateegilise kontseptsiooni väljatöötamine; 
2) üldiste võimelahendite väljatöötamine;
3) spetsiifiliste võimelahendite loomine. 

3.1. Esimene etapp: strateegilise kontseptsiooni väljatöötamine

Organisatsiooni arendamisel tuleb arvestada ülesannetega, mille täitmist 
sellelt nõutakse. Esimeses etapis tuleb leida vastused mitmele küsimusele, 
millest peamised on:
1) mida tuleb teha;
2) kus tuleb teha;
3) millal ja mitu korda tuleb teha;
4) kui kaua tuleb ülesandeid täita?

Need küsimused moodustavad kaitseplaneerimises nn sõjalise väljundi.45 
Nendele vastuse leidmiseks koostatakse peamised stsenaariumid ohtudest, 
mis valdkonna tegevust mõjutavad. Stsenaariumid on sisendiks lühiajaliste, 
keskmise pikkusega ja pikaajaliste plaanide koostamisel.46

Kaitsevaldkonna stsenaariumite väljatöötamisel arvestatakse esmalt 
kehti vate õigusaktidega (k.a põhiseadus) ja poliitiliselt väljendatud nõue
tega. Neid täiendatakse veel selliste teguritega nagu piirkonna geostrateegi
line olukord, eesmärgid ja strateegiad, omavahel konkureerivad jõud (nende 
suurus, liik ja võimed), jõudude tõhusus (väljaõpe, moraal, sidusus jms), 
keskkond (maastik, ilmastik jms) ning võimaliku ohu iseloom ja tõenäosus.47 

45 Davis, P. K. 2002. Analytic Architecture for CapabilitiesBased Planning, MissionSystem 
Analysis, and Transformation. RAND National Defense Research Institute, p. 36. [Davis 2002]
46 Murumets, J. 2013. Riigikaitse haldamise planeerimis, programmimis ja eelarvestamis
süsteem. – KVÜÕA toimetised, nr 17. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, lk 111–120. 
[Murumets 2013]
47 Young, T-D. 2006. CapabilitiesBased Defense Planning: Techniques Applicable to NATO 
and Partnership for Peace Countries. – Connections: The Quarterly Journal, Vol. 5, No. 1, p. 41. 
[Young 2006]
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3.2. Teine etapp: üldiste võimelahendite väljatöötamine

Jaan Murumetsa48 järgi on teise etapi tähtsamad küsimused järgmised:
1) kas määratletud ülesandeid saab kohe täita;
2) kui palju on piisav;
3) millised on seotud kulud ja riskid;
4) millised on eelistatud valikud? 

Teise etapi peamine eesmärk on analüüsida seda, kas olemasolevate võime
tega organisatsioon on suuteline täitma strateegilistes kontseptsioonides 
määratletud ülesandeid ja millisel määral saab organisatsioon neid üles
andeid täita49. Teises etapis tuleb koostada alternatiivsed võimelahendid. 

Ülesannete analüüs võimaldab hinnata, millistel asjaoludel ja milliste 
võime profiilide sooritus on hea, rahuldav (osaline) või puudulik50. Kui 
 selgub, et ülesandeid ei ole võimalik piisaval määral täita või nende täit
mine on täiesti välistatud, siis analüüsitakse, milliseid meetmeid on tarvis 
puuduste kõrvaldamiseks. Lahendus võib peituda selles, kui koostöös teiste 
institutsioonidega määratakse paremini kindlaks võimalikud ohud ning 
 hinnatakse maandamatute riskide tüüpi ja ulatust.51

Selleks, et täita teise etapi eesmärgid ja ülesanded ning saavutada soovitud 
väljundid, on vaja erinevate osaliste kaasamist ja koostööd, mis ei piirdu vaid 
kaitsevaldkonnaga. 

3.3. Kolmas etapp: spetsiifiliste võimelahendite loomine

Kolmandas etapis keskendutakse taolistele teemadele nagu vahendite hind, 
tüüp ja arv ning hangete ajastamine. Planeerijad määravad kindlaks esma
ülesanded, mida vastav struktuur peab täitma kõigis eeldatavates tuleviku
olukordades. Järgneb võimelünkade leidmine ehk selliste valdkondade välja
selgitamine, kus olemasolevad ja kinnitatud võimed ei ole piisavad selleks, et 
täita püstitatud põhiülesandeid.52 John B. Davise53 järgi on kolmanda etapi 
võtmeküsimus järgmine: kui palju on piisav?

48 Murumets 2013.
49 Young 2006, p. 44.
50 Murumets 2013.
51 Ibid.
52 Murumets, J. 2010. Võimepõhise planeerimise alused. – KVÜÕA toimetised, nr 13. Tartu: 
Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 24–25. [Murumets 2010]
53 Davis 2002, p. 36.
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Kolmandas etapis hinnatakse, missugune võime on piisav, et rahuldada 
erinevatest stsenaariumitest tuletatud võimenõudeid, arvestades olemas
olevate piiratud ressurssidega54.

3.4. Võimepõhise planeerimise metoodika rakendamine

Eeltoodu praktiliseks rakendamiseks on koostatud mitu protsessi mudelit. 
Selles artiklis lähtutakse protsessist, mida on kirjeldanud võimepõhise 
 planeerimise juhendis organisatsioon The Technical Cooperation  Program 
(TTCP)55. Kuigi erinevaid lahendusi ja selgitusi võimepõhise planeeri
mise protsessi kohta on koostanud teisedki organisatsioonid, on TTCP 
doku mendis kirjeldatu piisavalt üldistav ega ole seotud ühegi konkreetse 
organisat siooni spetsiifikaga, mistõttu see sobib hästi siinses artiklis kasuta
miseks (vt joonis 3).
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Joonis 3. Võimepõhise planeerimise protsess56 

54 Murumets 2013.
55 TTCP on kaitsevaldkonnas teadusliku ja tehnoloogiaalase koostööga tegelev rahvus vaheline 
organisatsioon, mille liikmed on Austraalia, Kanada, UusMeremaa, Ühendkuningriik ja 
Ameerika Ühendriigid.
56 Autori täiendustega joonis põhineb järgmistel allikatel: TTCP Technical Report 2004. 
Guide to CapabilityBased Planning. TRJSATP322004, p. 4. Murumets 2010.
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3.4.1. Võimepõhine planeerimine erasektori näitel

Halesi ja Chouinardi57 järgi on organisatsiooniarhitektuur välja kuju
nenud metoodika, mis sisaldab võimepõhise planeerimise metoodikast 
lähtuva lähenemisviisi elemente. Organisatsioonid võivad rakendada kas 
ainult võime põhise planeerimise metoodikat või üksnes organisatsiooni
arhitektuuri või ka kasutada mõlemat metoodikat, kuigi eeldatakse, et nende 
ühine rakendamine tagab parema tulemuse58.

Artikli uurimiseesmärki arvestades väärib eraldi analüüsimist TOGAFi 
võimepõhine lähenemine – erasektori katse ühildada võime põhist planeeri
mist ja organisatsiooniarhitektuuri. TOGAFi võimepõhine lähenemine 
tugineb TTCP protsessimudelile ja Davise59 kirjeldatud  teooriale, kuid on 
kujundatud era ehk ärivaldkonna nõudmisi ja vajadusi arvestades.60 Järg
neva analüüsi eesmärk on tuvastada, millised on nende kahe lähenemise 
 erinevused ja sarnasused.

2016. aastal The Open Groupi avaldatud uurimuse järgi61 lähtub TOGAFi 
võimepõhine planeerimine vastuse otsimisest järgmistele küsimustele.

1. Kas võimele tuleks läheneda kui ainulaadsele ja eelistada uuendusi või 
tuleks taotleda kulude vähendamist innovatsiooni arvelt?

2. Kas tegemist on keskse või toetava võimega? 
• Kas luua seda ise või sisse osta?
• Kas organisatsioonil on piisavalt vahendeid ja oskusi võime loomiseks 

ning selle jätkusuutlikkuse tagamiseks?
3. Milline on optimaalne võimesse investeerimise määr? 
4. Kuidas leida suurima võimaliku negatiivse mõjuga vajakajäämisi ehk 

lünki selle vahel, mida suudetakse teha praegu ja mida tuleks suuta teha 
tulevikus?

5. Kas organisatsioonis on kattuvaid projekte?
6. Kas organisatsioonil on üleliigseid võimeid?

57 Hales, Chouinard 2011, pp. 48–50.
58 Aldea A.; Iacob, M.; Lankhorst, M.; Quartel, D.; Wimsatt, B. 2016. Capabilitybased 
 planning. The link between strategy and enterprise architecture. Berkshire: The Open Group, 
p. 10. [Aldea et al. 2016]
59 Davis 2002.
60 Papazoglou, A. 2014. Capabilitybased Planning with TOGAF® and Archimate®. Enschede: 
University of Twente, pp. 14–15.
61 Aldea et al. 2016.
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7. Kas tuleks rakendada valdkonda reguleerivaid standardeid?
8. Kas valdkonnas liigutakse kehtivate standardite rakendamise poole? 

Võimepõhise planeerimisega seotud küsimused, nende sisendid ja väljundid 
moodustavad TOGAFi näitel suletud ringi ehk tsükli (vt joonis 4). Planeeri
mise kulg sõltub põhjusest, mis käivitas planeerimistsükli. Võimepõhise 
planeerimise rakendamise vajadus võib tekkida täiesti uuest probleemist 
või muutusest organisatsioonis, näiteks kui visandatakse uus strateegiline 
kavand. 

• Stsenaariumid
• Võime üleminekud
• Tegevuskava

• Võime mõõdikud
• Võime hetkeseis
• Võimelüngad

• Võime 
   rakendamine
• Võime jälgimine
• Võime hindamine

• Võimekaart(-profiil)
• Võimearhitektuur
• Võime vajalikkuse  
   põhjendus

Kaardistamine Hindamine

Kontrollimine Planeerimine

Joonis 4. Võimepõhise planeerimise tegevused koos väljunditega62 

3.4.2. Võimepõhise planeerimise metoodikate võrdlus

Kui võrrelda käsitletud metoodikate põhiküsimusi (vt tabel 1), ilmneb nende 
suur ühisosa ja kattuvus. 

62 Joonis põhineb järgmisel allikal: Aldea et al. 2016, p. 9.
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Tabel 1. Võimepõhise planeerimise meetodite põhiküsimuste võrdlus63 

Võimepõhine planeerimine  
(Aldea et al. 2016)

Kas võimele tuleks läheneda kui ainulaadsele ja eelis
tada uuendusi või tuleks taotleda kulude vähendamist 
innovatsiooni arvelt? 

Kas tegemist on keskse või toetava võimega? 
• Kas luua ise või sisse osta? 
• Kas meil endal on piisavalt oskusi võime loomiseks ja 
selle jätkusuutlikkuse tagamiseks? 

Milline on optimaalne võimesse investeerimise määr? 

Kuidas leida suurima võimaliku negatiivse mõjuga 
 vajaka jäämisi ehk lünki selle vahel, mida me suudame 
teha praegu ja mida peaksime olema võimelised 
tegema tulevikus? 

Kas organisatsioonis on kattuvaid projekte? 

Kas organisatsioonil on üleliigseid võimeid? 

Kas tuleks rakendada valdkonda reguleerivaid 
 standardeid? 

Kas valdkonnas liigutakse kehtivate standardite 
 rakendamise poole? 

Võimepõhine kaitseplaneerimine  
(Davis 2002) 

1. etapp: strateegilise kontseptsiooni 
väljatöötamine 

Mida tuleb teha? 

Kus tuleb teha? 

Millal ja mitu korda tuleb teha? 

Kui kaua tuleb neid ülesandeid täita? 

2. etapp: üldiste võimelahendite 
 väljatöötamine 

Kas määratletud ülesandeid saab 
kohe täita? 

Kui palju on piisav? 

Millised on seotud kulud ja riskid? 

Millised on eelistatud valikud? 

3. etapp: spetsiifiliste võimelahendite 
loomine 

Kui palju on piisav? 

TOGAFi järgi keskendub võimepõhine planeerimine eelkõige sellele, kuidas 
ettevõtte tegevusi planeerida, kavandada ja selleks vajalikke võimeid tagada64. 

TOGAFis ei jagata küsimuste lahendamist etappidesse. See peaks näitama 
tihedamat seotust eelkõige erasektoriga, kus on võrreldes avaliku sektoriga 
tunduvalt rohkem paindlikkust näiteks eelarve planeerimisel ja rakenda
misel ning vähem piiranguid, mis tulenevad õigusaktidest ja institutsioonide 
kehtestatud määrustest. 

Lähenemisviiside võrdlemise tulemusena avaldub, et võimepõhine pla
neerimine on suure üldistusvõimega metoodika, kui seda rakendada läbivalt 
kogu organisatsioonis. See eeldab, et planeerijatel on ühesugune arusaam 
võimete olemusest, et mõista, millised nendest on olulised konkreetse stra
teegia elluviimiseks – tuleb teada, millised muudatused on vaja ellu viia, et 
valitud võimed pakuksid osalistele parima tulemuse65.

63 Autori täiendustega tabel põhineb järgmistel allikatel: Davis 2002; Aldea et al. 2016.
64 Ibid.
65 Aldea et al. 2016.
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Võrdluse tulemust toetavad ka Murumetsa66 ja Deniss Tulini67 järel
dused, et võimepõhine planeerimine ei ole kitsalt ainult kaitsevaldkonna 
planeerimis vahend. On tõenäoline, et võimepõhise planeerimise põhi
mõtted, tööriistad ja lahendused on valdkonnast sõltumatud ning omavahel 
ühilduvad – see võimaldab artiklis tehtavaid järeldusi üldistada, olenemata 
lähenemisviisist. 

Järgmises peatükis käsitlen ühte kaitsevaldkonna organisatsiooni
arhitektuuri raamistikku ja selle koostamise protsessi ning analüüsin selle 
näitel võimepõhise planeerimise ja organisatsiooniarhitektuuri kombi
neerimise võimalusi.

4. Võimepõhise planeerimise metoodika ja 
organisatsiooniarhitektuuri raamistiku analüüs

Võimepõhise planeerimise metoodika ja organisatsiooniarhitektuuri raamis
tiku analüüsiks olen valinud NATO organisatsiooniarhitektuuri raamistiku, 
sest see on autorile tuttav, sisaldab elemente nii TOGAFi raamistikust kui ka 
Zachmani ontoloogiast, järgib ISO 42010 standardit, on orienteeritud kaitse
valdkonnale ja sobitub hästi laiapindse riigikaitse konteksti.

4.1. NATO organisatsiooniarhitektuuri raamistiku 4. versioon (NAFv4)

NAFv4 järgi luuakse organisatsiooniarhitektuur organisatsioonile, asutusele, 
ettevõttele või projektile erinevatel põhjustel. Raamistik toetab nende süs
teemide väljaarendamist, mis võimaldavad eesmärke täita. Selle loomiseks 
võivad olla näiteks järgmised põhjused:
1) planeerida organisatsiooni võimeid ja üleminekut;
2) saavutada täiendav paindlikkus, kohanemisvõime ning kulutõhusus 

 võimete väljaarendamisel;
3) mõista riske ja neid maandada;
4) saavutada parem kohanemisvõime tegevusvaldkonnas, et järgida trende, 

muudatusi õigusaktides jne;
5) ühildada ettevõtte eesmärgid tehnoloogiliste prioriteetidega;

66 Murumets, J. 2007. Renewed national defence planning and management: Capabilitybased 
planning, programming, budgeting, and execution system for small states. – ENDC Pro
ceedings, Vol. 7. Tartu: Estonian National Defence College, Tartu University Press,  pp. 204–216.
67 Tulin, D. 2016. Võimepõhise planeerimismetoodika kasutatavus riigi mereliste ülesannete 
täitmise näitel. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, lk 7–8, 52–53. 
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6) kavandada ja hallata investeeringuid, kontrollida kulusid jm;
7) parandada ettevõttesisest kommunikatsiooni ja laiemat olukorra

teadlikkust tervikuna.68

4.1.1. Millest koosneb NATO organisatsiooniarhitektuuri raamistik? 

NAFv4 on välja töötatud ja kujundatud nii, et selle põhjal loodud arhitek
tuurid ühilduksid omavahel, et neid oleks võimalik omavahel võrrelda ja 
koostoimes kasutada ning et kasutajad mõistaksid neid ühtemoodi. Lisaks 
ühilduvad selle alusel koostatud arhitektuurid erinevate standarditega, 
et kasutus oleks võimalikult paindlik ja ulatuslik. NAFv4 luues seati ees
märgiks likvideerida puudused, mis kaasnesid seni kasutatud traditsiooni
liste  lähenemisviisidega, mis ei loonud omavahel ühilduvat süsteemi ning 
mille tõttu kannatas kulutõhusus, paindlikkus ja koostöövõimelisus.69 

Arhitektuur luuakse selleks, et planeerida strateegiliselt, teha muuda
tusi ja toetada lisaanalüüsi, millega selgitatakse välja võimed ja vajadused, 
mis on seotud süsteemide väljaarendamise ja integreerimise ning koostöö
võimelisuse saavutamisega. Arhitektuur on vahend nii ettevõtte kui ka 
 kõrgema tasandi eesmärkideni jõudmiseks (nt NATO liikmesriigi eesmärgid 
on seotud NATO eesmärkidega). See on abinõu keerukate organisatsioonide 
süsteemseks haldamiseks.70 

ORGANISATSIOONIARHITEKTUUR 
• Organisatsioon tervikuna või strateegiline ulatus
• Arhitektuuri vajalikkuse põhjendus 
• Viitekogud 
• Arhitektuurivaramu 
• Organisatsiooni muudatuste plaan 
• Vahendite portfooliod 
• Arhitektuuri koostamise põhimõtted 
• Arhitektuuri kujundamisega seotud tegevused 

SÜSTEEMIARHITEKTUUR 
• Projekti/programmi ulatus 
• Motivatsiooni andmed 
• Viitekogud 
• Arhitektuurivaramu 
• Projekti muudatuste plaan 
• Vahendite portfooliod 
• Arhitektuuri haldus 
• Projekti arhitektuuri kujundamisega seotud tegevused

ARHITEKTUURI ALUSED 
Arhitektuuri printsiibid 
Võimed: vahendid, oskused, kompetentsid 
Arhitektuuri loomise ja käitlemise lahendid 
Vahendid: nn ehitusklotsid ja väljundid 
Arhitektuuri andmed: mudelid, otsused, lepingud jms

Joonis 5. NAFv4 valdkonnad71 

68 Architecture Capability Team 2019, pp. 12–13.
69 Ibid., pp. 16–19.
70 Ibid., p. 22.
71 Joonis põhineb järgmisel allikal: Architecture Capability Team 2019, p. 23.
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Joonisel 5 näeme, et NAFv4 on jaotatud kolmeks valdkonnaks: 
organisatsiooni  arhitektuur, süsteemiarhitektuur ja arhitektuuri  alused. 
 Organisatsiooni ja süsteemiarhitektuur reguleerivad oma ulatuse  piires 
organisatsioonide ja süsteemide loomise ning haldusega seonduvat. 
 Arhitektuuri alused loovad üldised ja läbivad seosed organisatsiooni ja 
 projekti tasandi arhitektuuri ühilduvuse ja koostöövõimelisuse tagamiseks.72 

NAFv4s kasutatud terminid ettevõte (ingl enterprise), organisatsioon (ingl 
organization) ja projekt on viidud kooskõlla artiklis kasutatava termino
loogiaga, jäädes dokumendis esitatud definitsioonide juurde.

1. Organisatsioon on koht, kus toimub tegevus (laiemalt organisatsioon, 
ettevõte era ja avaliku sektori tähenduses jne).

2. Struktuur näitab, kuidas ettevõte on korraldatud, organiseeritud ja struk
tureeritud.

3. Projekt on tegevus, mille eesmärk on luua süsteem, toode või teenus, 
mis on kooskõlas määratud ja olemasolevate ressursside ning püstitatud 
 nõuetega.73 

Organisatsiooni tasandi arhitektuuri kasutatakse selliste otsuste langeta
miseks, mis parandavad näiteks inimressursi ja vahendite kasutamist ning 
investeeringuid organisatsiooniüleselt. Samuti aitab see täpsustada tegevus
ala ja funktsioone ning struktureerida funktsionaalsed tegevused käiku
võetud projektide järgi. 

Projekti tasandi arhitektuuri kasutatakse selleks, et teha kindlaks res
sursid, mida on tarvis võimevajaduste ja tegevuste (nt konkreetse sõjalise 
operatsiooni) jaoks. Arhitektuur võimaldab luua ühtemoodi arusaadavad 
seosed, mis on vajalikud mitme organisatsiooni vaheliseks projektiks, kui 
samal ajal säilitatakse projekti jaoks nõutav koostöövõime.74 Organisat
siooni või projekti tasandi arhitektuur võib olla varem juba integreeritud 
orga nisatsiooniarhitektuuri, st olla seotud ühe konkreetse organisatsiooni 
arhitek tuuriga või jagatud mitme organisatsiooni vahel (nt ühte projekti
arhitektuuri võivad jagada mitu organisatsiooni, mis on seotud ühise hanke 
või aren dusega või mis jagavad ühiseid ressursse)75. 

72 Architecture Capability Team 2019, pp. 22–23. 
73 Ibid., p. 22.
74 Ibid., pp. 18–20.
75 Ibid., p. 18.
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4.1.2. Organisatsiooniarhitektuuri raamistiku kasutusulatus

Arhitektuuri võib kasutada ülevaate saamiseks tervikust või selle osast, kui 
määratakse kindlaks keelest ja kasutatud tööriistadest sõltumatu esitlusviis, 
mis aitab tõhustada infovahetust osaliste vahel.

NAFv4s on info struktureeritud standardiseeritud vaatenurkade järgi, 
mille kasutamine võimaldab lihtsustatult kirjeldada keerukaid päriselu 
probleeme (vaatepunkt). Selle eesmärk on abstraheerida pärismaailma ja 
vähendada reaalsete probleemide keerukust. Nii saabki kasutada tööriistu 
ja meetodeid, mis muidu ei oleks probleemi keerukuse tõttu võimalik.76 
 Arhitektuuri ühte vaatenurka kasutades ei tohi aga unustada, et probleemile 
tervikliku lahenduse leidmisel tuleb kasutada mitut vaatenurka samal ajal.

4.2. Arhitektuuri loomise protsess

Järgnevalt analüüsin NAFv4 näitel, kuidas arhitektuuri luuakse, et tuua välja 
seosed ja ühisosad varem kirjeldatud võimepõhise planeerimise protsessiga.

4.2.1. Arhitektuuriloome NAFv4 alusel

NAFv4 järgi on arhitektuuriloome jagatud kaheksaks sammuks ehk  etapiks. 
Need võib läbida etteantud järjekorras, kuid olenevalt olu korrast võib 
järje korda ka muuta (nt kui täiendatakse juba olemasolevat arhitektuuri). 
 Võimalik on ka selline variant, et etapid läbitakse järjest mitu korda – info, 
mis puudus etapi esimesel läbimisel, võib järgmisel korral juba olemas olla 
(nt kui see on tuletatud mõnest eelnevast või järgnevast sammust või kogu
takse uuest allikast). Iga etapi läbimise kriteeriumid on kindlaks määratud 
eesmärgi, nõutud sisendite ja ülesannetega, mis tuleb täita, et saavutada 
 soovitud väljundid (vt joonis 6).

Arhitektuuriloome kaheksa etappi NAFv4 järgi:
1) arhitektuuri keskkond (ingl architecture landscape, AL);
2) arhitektuuri visioon (ingl architecture vision, AV);
3) arhitektuuri kirjeldus (ingl architecture description, AD);
4) arhitektuuri hindamine (ingl architecture evaluation, AE);
5) arhitektuuri ülemineku plaan (ingl plan migration, PM);
6) arhitektuuri ülemineku haldamine (ingl architecture governance, AG);

76 Architecture Capability Team 2019, p. 17.
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7) arhitektuuri muutmine (ingl architecture changes, AC);
8) arhitektuuri hetkeseis (ingl motivation and dashboard, MD).

 Joonis 6. Arhitektuuriloome etapid 
NAFv4 järgi77

Kui arhitektuuri luuakse esimest korda, on kõige mõistlikum teha kogu 
protsess läbi etteantud järjekorras. Kui muudetakse või kohendatakse juba 
olemasolevat arhitektuuri, võib sammude järjekorda vajadust mööda muuta. 
Selline paindlikkus teeb arhitektuuriloome efektiivsemaks ja vähendab aja
kulu tegevusele, mis ei ole tähtis.78 

4.2.2. NAFv4 vaatepunktid

NAFv4 risttabel (vt tabel 2) on klassifikatsiooniskeem, millega standardi
seeritakse NAFv4 vaatepunktid (ingl viewpoints). Ülesehituselt sarnaneb 
see Zachmani raamistikuga. Enne arhitektuuri koostamist tuleb kindlaks 
määrata, millised vaatepunktid on konkreetse arhitektuuri jaoks olulised. 
Vajaduse korral tuleb nende sisu täpsustada.79 

77 Joonis põhineb järgmisel allikal: Architecture Capability Team 2019, p. 41.
78 Architecture Capability Team 2019, pp. 40–43.
79 Ibid., p. 71.
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Tabel 2. NAFv4 risttabel80

80 Tabel põhineb järgmisel allikal: Architecture Capability Team 2019, p. 71.
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Raamistiku vaatepunkt on näha selles lahtris, kus rida ja veerg ristuvad. Rida 
näitab üht valitud subjekti (kontseptsioon, arhitektuuri metaandmed jne) ja 
veerg aspekti (nt taksonoomia, struktuur, olek jne). Tabelis 3 ja 4 on kirjel
datud ridade ja veergude sisu ning nende koostamise põhimõtteid.

Tabel 3. Risttabeli veergude kirjeldus81

Aspektid Kirjeldus

Taksonoomia arhitektuuris kasutatavate elementide hierarhia (võimed, 
teenused, ressursid jne)

Struktuur kuidas pannakse elemendid omavahel kokku (ettevõte, 
sõlmpunktid, ressursid, teenused jne)

Ühenduvus seoste loomine ülevalt alla (ingl everything from highlevel)

K
äi

tu
m

us
lik

ud
(in

gl
 b

eh
av

io
ra

l)
as

pe
kt

id

Protsessid kuidas protsess kulgeb (ingl process flow) ja kuidas seda 
algosadeks lahutada (ingl decomposition)

Olekud millised on lubatud üleminekud olekute vahel ja kuidas 
need toimuvad

Järjestused kuidas ja millises järgnevuses (süsteemi) erinevad osad 
(ingl things) omavahel suhtlevad (ingl interact)

Info millist infot (andmeid) kasutatakse, kuidas see on 
struktureeritud

Piirangud reeglid, mis reguleerivad ettevõtet, sõlmpunkte, ressursse 
jne

Tegevuskava ajajoon ja verstapostid, mis mõjutavad arhitektuuri 
elemente

81 Tabel on koostatud järgmise allika põhjal: Architecture Capability Team 2019, p. 71.
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Tabel 4. Risttabeli ridade kirjeldus82

Subjekt Kirjeldus

Kontseptsioonid organisatsiooni jaoks olulised võimed ja nende haldus 
(analüüs, hierarhia, seotus visiooniga jms) 

Teenused teenused, nende kasutuselevõtt ja rakendamine

Loogika lahendusest sõltumatud olulisemad sõlmpunktid (ingl 
node), seotud tegevused, ressursid, info ja nõuded ülesande 
täitmiseks

Füüsilised ressursid kuidas ressursid (inimesed, vahendid jms) on omavahel 
struktureeritud ja millised on nende seosed

Arhitektuuri 
metaandmed 

arhitektuuri administratiivandmed (arhitektuuri koostaja, 
versioon, asjaosalised, täpsustav kirjeldus jms)

Uue arhitektuuri loomisel NAFv4 meetodi alusel on lubatud kõrvale jätta 
vaate punktid, mille kasutamine ei ole vajalik ega põhjendatud. Võib lisada 
veel vaatepunkte, kui need on vajalikud planeeritud arhitektuuri  loomisel. 
See on oluline erinevus näiteks Zachmani ontoloogiast, mille puhul 
 lisa vaatepunkte ei ole lubatud luua.83 

Ometi ei muuda selline erinevus NAFv4 mudelit sobimatuks ega ühilda
matuks Zachmani või mõnel muul mudelil põhineva arhitektuuriga, vaid 
nende nüanssidega tuleb eksimuste vältimiseks lihtsalt arvestada, kui koos
tatakse uut arhitektuuri või hakatakse olemasolevat täiendama.

4.3. Organisatsiooniarhitektuuri raamistiku ja  
võimepõhise planeerimise protsessi analüüs

Järgnevalt analüüsitakse organisatsiooniarhitektuuri raamistiku koostamist 
ja 3. peatükis kirjeldatud võimepõhise planeerimise (VPP) protsessi, et teha 
kindlaks nende seosed ja kombineerimisvõimalused. Seoste olemasolu kahe 
metoodika vahel kontrollitakse sisendite ja väljundite põhjal, mis on esitatud 
analüüsiks kasutatud dokumentides ning visualiseeritud mudelina joonisel 7.

82 Autori täiendustega tabel on koostatud järgmise allika põhjal: Architecture Capability 
Team 2019, pp. 71–72.
83 Zachman 2011. 
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Joonis 7. TTCP võimepõhise planeerimise protsessi ja NAFv4 organisatsiooniarhitektuuri 
raamistiku seoste mudel (koostaja: autor) 
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4.3.1. Arhitektuuri loomise ja võimepõhise planeerimise protsessi seosed

1. etapp: arhitektuuri keskkond

Eesmärgid:
1) määrata kindlaks loodavat arhitektuuri mõjutav keskkond;
2) selgitada välja arhitektuuriga seotud asjaosaliste huvid ja ootused;
3) määrata kindlaks arhitektuuri kohta käivad põhimõtted ja olulisemad 

piirangud;
4) määrata kindlaks arhitektuuri loomiseks vajaminevad vahendid (oskus

teave, inimesed, vahendid, aeg jms).

Ülesanded:
1) tuvastada kõik asjaosalised;
2) kirjeldada arhitektuuri kohta kehtivaid põhimõtteid;
3) kirjeldada arhitektuuri keskkonda;
4) teha kindlaks arhitektuuri loomiseks vajalikud tehnilised vahendid ja 

inimressurss;
5) moodustada töögrupp;
6) leppida asjaosalistega kokku arhitektuuri koostamise põhimõtted, kasu

tatavad meetodid ja vahendid. 

Sisendid:
1) strateegia, tegutsemisviis, juhised jne;
2) tegevuse põhimõtted, eesmärgid, visioon jne.

Väljundid:
1) arhitektuuriga seotud protsessid ning asjaosaliste rollid ja ülesanded;
2) konkreetse arhitektuuri vajaduste järgi kohaldatud NAFv4 meetod;
3) töökeskkond arhitektuuriga seotud info ja andmete töötluseks ja hoiusta

miseks.84

Seosed võimepõhise planeerimise protsessiga
NAFv4 1. etappi on võimalik ühildada VPP alustamisega, et läheneda tervik
likult algandmete kogumisele. VPP tugevuseks on 1. etapis koondatud info, 
mis on vajalik strateegilise kontseptsiooni väljatöötamiseks ja mida saab 
kasutada arhitektuuri vaatenurkade täiendamiseks. Kui organisatsiooni
arhitektuuri ulatus on kindlaks määratud, saab vajaduse korral kohendada 
ka VPP ulatust, et vähendada tähtsusetu tegevuse mahtu. NAFv4 1. etapp 
sobitub eelkõige VPP 1. etapiga (vt joonis 8).

NAFv4 vaatepunktid, mis on seotud VPP 1. etapiga: A2–A5, A7, A8, Ar.

84 Architecture Capability Team 2019, p. 47.
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Joonis 8. NAFv4 1. etapi seosed võimepõhise planeerimise protsessiga (koostaja: autor) 
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2. etapp: arhitektuuri visiooni loomine

Eesmärgid:
1) täpsustada arhitektuuriga seotud asjaosalisi ja nende esitatud nõudeid;
2) uuendada arhitektuuri visiooni;
3) planeerida arhitektuuri loomisega seotud tegevust;
4) kontrollida seoseid teiste arhitektuuride või projektidega;
5) kinnitada arhitektuuri koostamise kava. 

Ülesanded:
1) täpsustada asjaosalised ja nende olulisemad nõuded;
2) täiendada ja kinnitada arhitektuuri koostamise põhimõtted;
3) luua arhitektuuri visiooni või seda uuendada;
4) hinnata soovitud muutuse mõju (risk, kulu, piirangud ja võimalused);
5) koostada tööplaan arhitektuuri töögrupile;
6) tutvustada plaani asjaosalistele ja seda täiendada. 

Sisendid:
1) korraldus või tellimus arhitektuuri arendamiseks;
2) andmed ja info organisatsiooni kohta;
3) organisatsiooni mudel;
4) arhitektuuri visioon.

Väljundid:
1) arhitektuuri visioon;
2) kinnitatud tööplaan;
3) arhitektuuri koostamise põhimõtted.85

Seosed võimepõhise planeerimise protsessiga
NAFv4 2. etapiks peavad olema saavutatud vähemalt VPP 1. etapi väljundid, 
tänu millele saab tõlgendada nõutud arhitektuuri vaatepunkte ja panna esi
tatud info laiemasse konteksti (vt joonis 9). See aitab vähendada planeerimise 
algstaadiumis valearvestusi, mis võivad tuleneda ühe või teise osalise liiga 
suurest mõjust ega pruugi olla kooskõlas laiema eesmärgiga.

NAFv4 vaatepunktid, mis on seotud VPP 1. etapiga: A1, A3, Ar, P1, Pr, L1, 
L2, L3, Lr, S1, Sr, C1–C3, C5, Cr.

85 Architecture Capability Team 2019, p. 48.
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Joonis 9. NAFv4 2. etapi seosed võimepõhise planeerimise protsessiga (koostaja: autor) 
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3. etapp: arhitektuuri kirjeldus

Eesmärgid:
1) valida välja rakendatavad vaatepunktid ja leppida need asjaosalistega 

kokku;
2) koostada üks või mitu alternatiivset kirjeldust valitud vaatepunktidest;
3) kooskõlastada vaatepunktide kirjeldused. 

Ülesanded:
1) analüüsida visioonist tulenevaid eesmärke;
2) täiendada asjaosaliste nimekirja;
3) kirjeldada nõudeid ja vajadust alternatiivsete arhitektuuride järele;
4) tuvastada visiooni ja olemasoleva arhitektuuri lüngad;
5) kontrollida olemasolevat infot ja andmeid koostatava arhitektuuri kohta;
6) kirjeldada valitud arhitektuuri vaatepunkte;
7) kooskõlastada loodavat arhitektuuri asjaosalistega;
8) koostada nõutud dokumentatsioon arhitektuuri kohta.

Sisendid:
1) arhitektuuri visioon;
2) ajakohased andmed ja info organisatsiooni kohta;
3) arhitektuuri koostamise põhimõtted;
4) varem koostatud arhitektuuri kirjeldus. 

Väljundid:
1) alternatiivsete arhitektuuride kirjeldused;
2) andmed ja info organisatsiooni kohta;
3) arhitektuuri dokumendid;
4) kindlaks tehtud lüngad.86

Seosed võimepõhise planeerimise protsessiga
NAFv4 3. etapi läbimiseks oleks soovitav, et oleksid juba olemas VPP 1. ja 
2. etapi väljundid. See annab vajaliku info, et täita nõutud arhitektuuri vaate
punktid ja selles etapis kindlaks määratud ülesanded (vt joonis 10).

Järgnevalt esitatakse kolm olulisemat VPP ja NAFv4 ühist tegurit.

86 Architecture Capability Team 2019, p. 48.
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Joonis 10. NAFv4 3. etapi seosed võimepõhise planeerimise protsessiga (koostaja: autor) 
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1. VPP käigus tuvastatud võimelahendite põhjal on võimalik koostada 
 alternatiivseid arhitektuure, mis lähtuvad varem kindlaks määratud 
visioonist ja on seotud organisatsiooni eesmärkidega.

2. Kui nimetatud võimelahendid vormistada alternatiivsete struktuuri
dena, saab süsteemselt kontrollida, kas VPP käigus on kindlaks tehtud 
kõige olulisemad vajaminevad võimed ja seotud nüansid (lüngad, üle
jäägid jms), ning anda hinnangu, kuidas need seostuvad püstitatud ees
märkidega.

3. Tänu arhitektuurile saab VPP tulemused muuta paremini võrreldavaks. 
Kui jagada lisaanalüüsi vajavad detailid vaatepunktide järgi süsteem
seteks algosadeks, saab need edastada vastava valdkonna esindajatele 
lisa analüüsiks. See loob VPP lahenditele varem kättesaamatu sügavuse.

NAFv4 vaatepunktid, mis on seotud VPP 1. ja 2. etapiga: A1, A2, A8, P1, P2, 
P3, P5–P8, Pr, L2, L3, S1, S4–S7, Sr, C1–C8. 

4. etapp: arhitektuuri hindamine

Eesmärgid:
1) kujundada hindamiskriteeriumid;
2) hinnata võrreldavaid arhitektuure;
3) valida välja sobiv arhitektuur.

Ülesanded:
1) määrata kindlaks hindamise eesmärgid;
2) täiendada asjaosaliste nimekirja;
3) kujundada hindamiskriteeriumid; 
4) võrrelda ja hinnata arhitektuure;
5) vajaduse korral täiendada olemasolevaid arhitektuure;
6) dokumenteerida hindamistulemused.

Sisendid:
1) arhitektuuri visioon;
2) ajakohased andmed ja info organisatsiooni kohta;
3) arhitektuuri koostamise põhimõtted.
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Väljundid:
1) hindamise kokkuvõte;
2) arhitektuuri visiooni põhjal kindlaks tehtud lüngad;
3) muudatused alternatiivsetes arhitektuurides.87 

Seosed võimepõhise planeerimise protsessiga
Erinevalt eelnevatest etappidest sõltub NAFv4 4. etapi mõju suuresti sellest, 
kas see etapp tehakse läbi enne VPP 3. etapi algust või pärast seda. Järgnevalt 
esitatakse mõlemad variandid.

1. Enne VPP 3. etappi  – eelneva etapi käigus koostatud alternatiivsete 
arhitek tuuride võrdlus võimaldab kõrvale jätta perspektiivitud lahen
dused. See aitab kitsendada valikuid, esitada otsustamiseks (st spet
siifiliste võimevalikute väljatöötamiseks) ainult sobivaimad variandid ja 
 keskenduda just olulistele nüanssidele. Väga keerukate ja mitut valdkonda 
siduvate võimelahendite arendamisel võib see tähendada nii märkimis
väärset aja kokkuhoidu kui ka parema kvaliteediga planeerimist.

2. Pärast VPP 3. etappi – selle etapi käigus saavutatud tulemused võivad 
mõjutada juba VPP käigus valitud lahendite sobivust ning põhjustada 
asjatut kulu planeerimisel või seada piiranguid arhitektuuri koosta misel, 
kui VPP tulemuste põhjal on langetatud otsused, mida enam ei  muudeta. 
Kokkuvõttes on suurim oht, et kannatab planeerimise kvaliteet. 

Loodava arhitektuuri või selle alternatiivide alusel on võimalik detailsemalt 
võrrelda koostatud võimelahendeid ja tuua otsustajateni nüansse, mis  aitavad 
otsuste langetamiseks vajalikke seisukohti kujundada, sest need lähtuvad 
 terviklikust vaatest. Efektiivsust silmas pidades on sobivaim, kui NAFv4 4. 
etapp tehakse läbi enne VPP 3. etappi. See aitab vähendada võimalust, et pers
pektiivitud lahendused jõuavad otsustajateni, hajutades planeerijate  ressurssi 
ja pärssides tervikliku vaate kujunemist võrreldavate lahendite piires. 

NAFv4 vaatepunktid, mis on seotud VPP 1.–3. etapiga: A2, A8, P8, Pr, L4, 
L6, L8, Lr, S5, S6, Sr, C1–C5, C8, Cr (vt joonis 11).

87 Architecture Capability Team 2019, p. 50.
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Joonis 11. NAFv4 4. etapi seosed võimepõhise planeerimise protsessiga (koostaja: autor) 
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5. etapp: arhitektuuri ülemineku plaan

Eesmärgid:
1) uuendada arhitektuuri rakendamise kava;
2) demonstreerida, et üleminek sobib lähteinfo ja andmetega;
3) koostada arhitektuuri halduse ja rakendamisega seotud tegevuskavad.

Ülesanded:
1) analüüsida muudatuste eesmärke ja võrrelda neid arhitektuuri visiooniga;
2) teha kindlaks arhitektuuriga seotud projektid;
3) määrata tegevuste prioriteedid;
4) koostada muudatuste elluviimise kava;
5) koostada plaan muutuste ja ülemineku juhtimiseks;
6) teavitada organisatsiooni muutuste ja ülemineku plaanist asjaosalisi ning 

see nendega kooskõlastada. 

Sisendid:
1) arhitektuuri visioon;
2) ajakohased andmed ja info organisatsiooni kohta;
3) arhitektuuri koostamise põhimõtted;
4) olemasolev muutuste ja ülemineku plaan;
5) arhitektuuri keskkond.

Väljundid:
1) organisatsiooni tegevuskava;
2) organisatsiooni muutuste ja ülemineku plaan;
3) projektide loetelu.88 

Seosed võimepõhise planeerimise protsessiga
NAFv4 5. etapp tuleks ette võtta pärast spetsiifiliste võimevalikute kohta 
otsuste langetamist. See võimaldab süsteemselt vormistada võimelahendite 
rakendusplaane ehk luua terviklikult teostatava võimearendusplaani, mis on 
VPP 3. etapi peamine väljund (vt joonis 12). 

Siinkohal ilmneb kahe metoodika rakendamise suurim väärtus – pla
neeritud tegevusi saab teha süsteemselt. NAFv4 5. etapis võib näha ka kahe 
metoodika rakendamise üleminekupunkti. Kui enne oli VPP juhtrollis, 
et leida organisatsiooni visiooni ja püstitatud eesmärkide täitmiseks sobi
vaimad lahendid, siis alates NAFv4 5. etapist lähtuvad võimelahendite raken
dused ja olukorrateadlikkuse alalhoidmine loodud arhitektuurist. 

88 Architecture Capability Team 2019, p. 51.
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Joonis 12. NAFv4 5. etapi seosed võimepõhise planeerimise protsessiga (koostaja: autor) 
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Autori kogemused näitavad, et planeerimise tulemusel loodud kava, 
mis vastab püstitatud eesmärkidele ja nõuetele, võib jääda ellu viimata, sest 
 teised asjaosalised taanduvad varem kokkulepitust. See probleem ei teki 
mitte  sellest, et planeeritud ressursse on valesti arvestatud, ega kava ellu
viijate ebakompetentsusest, vaid sellest, et pole ühtset arusaama ega tõlgen
dust, mida on vaja kava täideviimiseks. Kokkulepped võivad samuti saada 
kannatada siis, kui poolte esindajad muutuvad (nt rotatsiooni korras avaliku 
sektori ametikohtadel), sest sellisel juhul võib kaduda arusaam asjaoludest, 
mis  viisid langetatud otsusteni. 

NAFv4 vaatepunktid, mis on seotud VPP 3. etapiga: A8, Ar, P8, Pr, L8, 
Lr, S8, Sr, C3, C8, Cr.

6. etapp: arhitektuuri ülemineku haldamine

Eesmärgid:
1) viia tegevuskava ellu;
2) sõnastada organisatsiooni juhtimise ning muudatuste kohta ettepanekud ja  

soovitused.

Ülesanded:
1) koostada arhitektuuri tegevuskavade haldamiseks ja rakendamiseks vaja

likud juhised;
2) jälgida muudatuste tegemist;
3) teha kindlaks muutmise käigus tekkida võivad lüngad;
4) juhtida muudatusi.

Sisendid:
1) arhitektuuri visioon;
2) ajakohased andmed ja info organisatsiooni kohta;
3) arhitektuuri koostamise põhimõtted;
4) olemasolev muutuste ja ülemineku plaan;
5) projektide loetelu.

Väljundid:
1) arhitektuuri rakendamise plaan;
2) arhitektuuri rakendamise täpsustused ja parandused.89

89 Architecture Capability Team 2019, p. 52.
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Joonis 13. NAFv4 6. etapi seosed võimepõhise planeerimise protsessiga (koostaja: autor) 
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Seosed võimepõhise planeerimise protsessiga
NAFv4 6. etapis kasutatakse infot ja andmeid, mis on varem saadud VPP 
käigus, kuid ei eelda lisaplaneerimist. Peamiselt on tegemist olemasolevate 
andmete rakendamisega otsustatud tegevuskavade täitmisel, sh püstitatud 
eesmärgi raamistikku sobivate muudatuste elluviimisel  – täpsustatakse 
otsustatud võimevalikute rakenduskava, mis on vajalik, et võimearendus
plaan ellu viia (vt joonis 13). 

NAFv4 vaatepunktid, mis on seotud VPP 1.–3. etapiga: A5, A6, Ar, P1, 
P2, C2.

7. etapp: arhitektuuri muutmine

Eesmärgid:
1) täiendada olemasolevaid kavasid põhjendatud muutmisettepanekutega;
2) määrata kindlaks arhitektuuri kasutusulatus;
3) määrata kindlaks arhitektuuri koostamise käigus läbitavate tsüklite arv. 

Ülesanded:
1) analüüsida muutmisettepanekuid;
2) analüüsida mõju kasutatavale arhitektuurile;
3) teha kindlaks, kas olemasolevaid arhitektuuri koostamise põhimõtteid on 

vaja muuta;
4) teha kindlaks, kas on vaja töökeskkonda ajakohastada;
5) teha kindlaks, kas on vaja uuesti läbida arhitektuuri koostamise tsükleid. 

Sisendid:
1) korraldus või nõue arhitektuuri muuta;
2) ajakohased andmed ja info organisatsiooni kohta;
3) arhitektuuri koostamise põhimõtted;
4) organisatsiooni struktuur;
5) arhitektuuri kirjeldus ja visioon.

Väljundid:
1) põhjendatud vajadus muuta arhitektuuri;
2) põhjendatud vajadus koostada arhitektuuri lisavariante;
3) põhjendatud vajadus uuendada arhitektuuri koostamise põhimõtteid.90 

90 Architecture Capability Team 2019, p. 53.
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Joonis 14. NAFv4 7. etapi seosed võimepõhise planeerimise protsessiga (koostaja: autor) 
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Seosed võimepõhise planeerimise protsessiga
Seos VPPga kujuneb olukorras, kus kõikide võimevalikute kohta ei lange
tatud konkreetseid otsuseid ja pikaajalise planeerimise tähenduses jäeti 
 täpsete võimelahendite valik meelega tegemata (nt tehnoloogiast või muutu
vast ohuolukorrast tingituna ei ole otsuse langetamiseks piisavalt infot). 
 Sellises olukorras võib NAFv4 7. etapis tekkida vajadus töötada välja ja raken
dada alternatiivseid võimelahendeid (vt joonis 14).

NAFv4 vaatepunktid, mis on seotud VPP 1.–3. etapiga: A5, A6.

8. etapp: arhitektuuri hetkeseis

Eesmärgid:
1) hallata pidevat ligipääsu organisatsiooni andmetele ja infole;
2) tagada olukorrateadlikkus. 

Ülesanded:
1) uuendada ja täiendada organisatsiooni andmeid ja infot;
2) analüüsida ettevõtte sisemist ja välimist arhitektuuri ning selle elemente;
3) jälgida ja mõõta arhitektuuriga seotud tegevuse tõhusust;
4) jälgida andmeid ja infot organisatsiooni kohta;
5) tagada olukorrateadlikkus. 

Sisendid:
1) nõue uuendada organisatsiooni andmeid ja infot;
2) organisatsiooni sisemine ja välimine arhitektuur ning elemendid.

Väljundid:
1) põhjendatud vajadus muuta arhitektuuri keskkonda;
2) uuendatud põhjendus;
3) ajakohastatud ülevaade arhitektuurist.91 

Seosed võimepõhise planeerimise protsessiga
NAFv4 8. etapis hoolitsetakse selle eest, et arhitektuur või sellega seotud alter
natiivsed arhitektuurid on ajakohased (vt joonis 15). Raamistiku seisukohast 
vaadates ei ole tegemist eraldi etapiga, vaid pigem pideva protsessiga, mille 
käigus tagatakse olukorrateadlikkus arhitektuuri ajakohasuse kohta. NAFv4 
8. etapis kogutud info on aluseks järgnevate tegevuste käimalükkamisele.

NAFv4 vaatepunktid, mis on seotud VPP 1.–3. etapiga: A5.

91 Architecture Capability Team 2019, p. 54.
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Joonis 15. NAFv4 8. etapi seosed võimepõhise planeerimise protsessiga (koostaja: autor)
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4.3.2. Kahe metoodika kombineerimise olulisem mõju

Kui kahte metoodikat koos kasutada, mõjub see järgmiselt.

1. Võimepõhise planeerimise metoodika kasutamine lihtsustab 
 orga nisatsiooniarhitektuuri loomist. Organisatsiooniarhitektuuri juuruta
mist takistab kõige rohkem metoodika keerukus ja aeg, mis selle juuruta
miseks esimesel korral kulub. Kui rakendada võimepõhise planeerimise 
metoodikat, saab kergemini jõuda eesmärgi saavutamiseks sobivate lahen
dusteni. Kui on olemas vastav juhend, on suhteliselt lihtne mõista ja järgida 
üldiseid põhimõtteid. Autori hinnangul tuleb mõlemat metoodikat käsitleda 
teineteist täiendavana – võimepõhise planeerimisega saab  „määramatuses“ 
leida organisatsioonile optimaalsed võimelahendid ja organisatsiooni
arhitektuur aitab tagada organisatsiooni jätkusuutlikkuse. Võimepõhise 
planeerimise protsessile tuginedes on võimalik valida valdkonnale sobivam 
organisatsiooni arhitektuuri raamistik ja selle juurde kuuluvad tööriistad, sest 
asjaosalistel tekib täielikum ülevaade loodava (või loodud) organisatsiooni 
võimetest, sealhulgas arhitektuuri ulatusest ja nõuetest.

2. Organisatsiooniarhitektuur loob tingimused tõhusaks võimepõhise 
planeerimise protsessiks. Kvaliteetseks planeerimiseks läheb vaja täpseid ja 
usaldusväärseid andmeid. Selliste andmete tootmiseks vajalik süsteemsus ja 
andmete omavaheline seostamine on tagatud, kui arendatavale organisat
sioonile on loodud arhitektuur. 

Kui teha läbi võimepõhise planeerimise protsess, saab luua sobivad võime
lahendid, et täita püstitatud visioon ja eesmärk. Selleks, et neid  lahendeid 
rakendada või muudatusi organisatsioonis ellu viia, on aga vaja adekvaatset 
olukorrateadlikkust, mis aitab hoolitseda, et valitud võime lahendid oleksid 
ka muutuvas olukorras elluviidavad, perspektiivikad ja asja kohased.

3. Võimepõhise planeerimise metoodika ja organisatsiooniarhitektuuri 
kasutamine võimaldab valdkondadeülest võimearendust. Arhitektuuri 
saab kujundada erinevate organisatsioonide jaoks, mis aitab piiritleda väga 
mahuka valdkonna probleemi mõistlikus mahus, nii et jäävad alles seosed 
probleemi piiridest välja jääva keskkonnaga. Seejuures ei ole tähtis, kas tegu 
on era või avaliku sektori asutuse, organisatsiooni või valdkonnaga – igal 
juhul tuleb kindlaks määrata arhitektuuri ulatus ning detailsus, mille  alusel 
probleeme lahendatakse. Ühe arhitektuuriga saab siduda samal tasandil 
opereerivaid arhitektuure või ühendada need alamarhitektuuridena. See 
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võimaldab võimepõhisel planeerimisel vähendada stsenaariumite arvu ja 
ulatust, kuid jääda samal ajal seotuks kõrgema tasandi (nt riiklike) nõuetega. 
Riigikaitse laia käsituse kontekstis saab püstitatud eesmärgi ja selle saavuta
miseks seatud ülesannete põhjal kujundada mitu arhitektuuri, kus seosed on 
loodud lähtudes võimetest või valdkonnast.92 

4. Organisatsiooniarhitektuuri ja võimepõhise planeerimise metoodika 
ristkasutamine tõhustab muutuste juhtimist ja üleminekut. Analüüsist 
 selgus, et arhitektuuri üks tähtsamaid tugevaid külgi on muutuste ja üle
mineku juhtimine. Seda võib võrrelda maja ehitamisega. Kui ehitada metsa 
lihtne onn, ei ole vaja seda detailselt planeerida. Kui aga hakata seda ümber 
ehitama kahekordseks kommunikatsioonidega (nt keskkütte, veevärgi ja 
elektriga) varustatud majaks, on kõik tunduvalt keerulisem. Näide kehtib 
ka arenevate organisatsioonide kohta, sest ilma arhitektuurita ei ole nende 
optimaalne areng teatud staadiumist enam tagatud. 

Organisatsioone võib tähelepanuväärselt mõjutada üldise keskkonna 
kiire muutus, näiteks COVID19 pandeemia, mis on puudutanud kõiki vald
kondi. Sellises olukorras, kus ajasurve on märkimisväärne, on üli tähtis, kui 
kiiresti asjakohaseid otsuseid langetatakse. Organisatsioonid, mille jaoks on 
 loodud arhitektuur, on sellistes tingimustes tõenäoliselt võimelised kiiremini 
muutuma, sest nende puhul saab kontrollitud tingimustes kohe üle minna 
olemasolevast arhitektuurist teise. Kui kasutada elumaja näidet, tuleb kütte 
nappuse puhul teha perel otsus, mitut tuba kütta ja milliseid seadmeid majas 
edasi kasutada, et eluks vajalikud tingimused oleksid täidetud. Ka sellele 
küsimusele saab vastata võimepõhise planeerimise abil. Arhitektuur lähtub 
aga tervikust ja aitab otsustada, millised ruumid võib küttesüsteemile ja vee
värgile kahju tekitamata kütmata jätta ning millised seadmed võib välja lüli
tada ilma elukvaliteeti suuresti halvendamata. 

92 Analüüsi käigus mudeldas autor läbi lihtsustatud olukorrad laiapindses riigikaitses, mille 
üks näide on helikopteri transpordivõime. Selle võime kasutusulatus sisaldab kõike, alates 
 lennuvahendist hoolduse ja jätkusuutlikkuse tagamiseni. Taolise võime ülalpidamine võib 
olla ühele ministeeriumile kulukas, võimet ei rakendata alati optimaalselt ning seetõttu ei ole 
otstarbekas arendada seda ainult ühes ministeeriumis. Ministeeriumideüleselt (riigikaitse laia 
käsituse kontekstis) saab võimet kasutada suurema arvu ülesannete täitmiseks, sh huvitatud 
asjaosaliste kaasamiseks. Tekib uusi võimalusi valdkondadeüleseks kokkuhoiuks ja kvaliteedi 
parandamiseks, nt kui pakutakse alalist (või sobivat) transpordivõimet kiirabile, et koondada 
väiksemaid haiglaid ja maandada sellest tulenevaid riske, ning osutatakse kvaliteetsemat 
 teenust, säilitades nõutud reageerimiskiiruse. Sedasi tagatakse võime optimaalne kasutus
koormus kõikides tingimustes ning muudetakse selle loomine ja alalhoidmine otstarbekaks.



IVO PEETS306

5. Võimepõhise planeerimise ja organisatsiooniarhitektuuri metoodika 
ühendamine on tõhus lahendus. Organisatsiooniarhitektuur ja selle eri 
 raamistikud võivad küll olla loodud erineval eesmärgil, kuid nende keskne 
loogika jääb samaks. Nende tugev külg seisneb info süsteemses kajasta mises ja 
jagamises kasutajatele sobivateks osadeks. Selle juurde kuuluvad ka töö riistad 
ja dokumendid, mis võimaldavad jagada infot ühtemoodi ja aru saadavalt eri 
valdkondade vahel. Ometi ei paku ükski organisatsiooni arhitektuuri raamis
tik piisavalt üldistavat ja üldkasutatavat vahendit  selleks, et see arhitektuur 
luua. Puudujääki sobib leevendama võimepõhise planeerimise metoodika, 
mida saab kasutada lahendusteni jõudmiseks eri vald kondade iseärasusi ja 
püstitatud eesmärke arvestades. Seda järeldust kinnitab lisaks nii Aldea jt93 
kui ka Halesi ja Chouinardi94 seisukoht, et võimepõhine planeerimine on 
tõhusam, kui kombineerida seda organisatsiooni arhitektuuri metoodikaga.

5. Kokkuvõte

Artikli eesmärk oli analüüsida võimepõhise planeerimise ja organisatsiooni
arhitektuuri metoodika kombineerimist, et teha kindlaks, kuidas neid 
prakti liselt kasutada laiapindse riigikaitse kontekstis. Analüüsi käigus saadi 
kinnitus, et kahe metoodika koos rakendamine on teoreetiliselt võimalik. 
Kuigi mõlema keskmes on organisatsiooni loomine ja alalhoidmine, toe
tavad ja täiendavad need erineva rõhuasetusega metoodikad teineteist, mitte 
ei dubleeri. 

Võimepõhise planeerimisega luuakse lahendid, et kasutada olemas olevaid 
ressursse optimaalselt, milleks läheb kindlasti vaja koostööd (võimete rist
kasutust). Organisatsiooniarhitektuuri abil muudetakse lahendid tervik
likuks ja laiemale osalejate ringile arusaadavamaks, kusjuures koostatud 
võimelahendite arhitektuuri saab kasutada nii avalikus kui ka erasektoris. 

Kui võimepõhise planeerimise metoodikat üldiselt juurutada, on 
 võimalik jõuda optimaalsete võimelahenditeni, mida saab kuluefektiivsuse 
tagamiseks kasutada valdkondadeüleselt ja sobivuse korral ka mitme üles
ande täitmiseks. Organisatsiooniarhitektuuri abil saab luua nende võime
lahendite ja valdkondade vahel seoseid, millega antakse hetkeolukorrast 
detailne  ülevaade ning aidatakse luua tulevase ülemineku ja muutuste jaoks 
 rakendusplaan. 

93 Aldea et al. 2016.
94 Hales, Chouinard 2011.
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Analüüs andis küllalt põhjust eeldada, et organisatsiooniarhitektuur on 
sobiv metoodika võimepõhise planeerimise juurutamiseks ning et nende 
kombineerimise soovitud mõju on piisav, et tõhustada valdkondadeülest 
 planeerimist ja suurendada olukorrateadlikkust. Sealjuures on eelkõige 
 silmas peetud väga suurt hulka osalisi hõlmavat laiapindse riigikaitse käsi
tust, et pakkuda võimalust tõhusalt ohjeldada entroopia kasvu riiklikul 
tasandil.
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From Integrated Defence via Total Defence 
to Comprehensive National Defence:

On Defining the Nature of Estonia’s National Defence  
in Strategy Documents

Ivo Juurvee

According to the Estonian Constitution passed in 1992, every citizen has a 
duty to defend the independence of Estonia. However, adopting a similar 
approach to all state agencies is more recent, dating back to 2010, although 
sometimes mentioned in earlier documents. This article deals with the chal
lenge of finding an Estonian equivalent to such broad approach, using the 
textual analysis of strategy documents drafted since 1996 and expert inter
views with practitioners involved in drafting such documents. Oddly enough, 
the above documents use different equivalents for the same concept, thereby 
creating further confusion. With the word “defence” one can read from the 
documents the extensions like “broad”, “broadbased”, “broadsurface”, 
“broad concept” and “broad approach”, to use the direct translation from 
Estonian. As it appears from expert interviews, the meaning behind these 
terms is the same and can be found in the Estonian National Security Con
cepts of 2010 and 2017 which both give a list of six pillars of national defence. 
The advisable term would be – translating it directly from Estonian – “broad 
approach to defence” (riigikaitse lai käsitus), and the English term used for 
this concept is “comprehensive national defence”.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 15, 2020, pp. 311–323.  
https://www.kvak.ee/sojateadlane/

https://www.kvak.ee/sojateadlane/
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Term Work is Teamwork: The Shared Concepts and 
Term System in Comprehensive National Defence? 

Reet Hendrikson

In the information era and in the context of hybrid threats, military and 
more widely comprehensive national defence terminology plays an increa
singly important role. Although modern viewpoint on terminology claims 
the opposite, research in defence and experience in other projects confirms 
that terminological variability hinders the communication and understan
ding between specialists. Common understanding and the shared system 
of symbols are fundamental in a crisis when human lives depend on the 
speed of message delivery. Thus, it is presumed that the areas contributing 
to national defence share the same information space, including the system 
of concepts and terms as one of its fundamental components.

This article aims to shed light on the aspects of terminology as an inter
disciplinary and fieldbased sign system that tends to remain either semi
obscure or unconscious, yet expedient to keep in mind in national defence 
terminology work. The term work related to the project Manticus Apollo 
confirmed two main sources of term problems. Firstly, the adherence to 
source language patterns and term systems, rather than its concept level. Such 
weaknesses indicate more broadly the lack of knowledge about terminology 
as a discipline and its logic, as well as about the differences in conceptual 
hierarchies. Secondly, the fieldrelated and individual differences in the con
cept level and use of terms. Often people without a sufficient knowledge of 
the field do not see terminology as a separate field of research. Highquality 
terminology work and the choice of the optimal form of cooperation require 
the awareness of the nature of terminology as a highly applied field of research 
with its challenges. Terminology work should always have two main goals: to 
reduce differences on the one hand, and raise awareness on the other.

Term work is teamwork. Like effective terminology development, out
reach requires a team: other professionals who can have a say in decision
making and disseminate decisions. The broadest possible integration of pro
fessionals into terminology work creates a sense of involvement crucial for 
decision dissemination.

The most important target groups in communication work are lectur
ers, researchers and journalists. They spread both relevant, reflective terms 
and inappropriate variants. Unfortunately, even teachers and scientists 
often lack the knowledge of terminology. This is reflected in textbooks and 
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 teaching materials, including research publications, curricula, etc. The most 
 chal lenging situation is when the problem is not recognised. In termi nology, 
the initiative must always come from within a field. The key persons here 
are heads of education and training institutions and (sub)units. Otherwise 
it would be difficult or even impossible to achieve greater coherence and 
terminology awareness. The author’s doctoral dissertation results unequivo
cally indicated that terminological harmonization is of crucial importance 
in teaching and subject teachers.

The most effective way of terminology harmonization is through the edu
cation system and routine everyday teaching of subjects. The best results are 
obtained by integrating the teaching of specialist language with specialty 
subjects. The keyword in terminology courses and integrated terminology 
learning should be practicality. Due to both the gap in the higher educa
tion system and the lack of good practice, sometimes even philologists do 
not make the best possible term decisions. However, the terminology aware
ness of specialists has increased year by year, both in national defence and 
in  Estonian society. The same is true of the prestige of terminology as a dis
cipline. Researchers and teachers increasingly realise the need to educate 
themselves and their students in this field. It is understood that terminology 
is vital and practical: something that is an inseparable part of good profes
sional  knowledge.

Achieving greater terminological consistency based on optimal termi
nology and similar understanding of concepts can take years. However, it 
all starts with the awareness and realisation of one’s responsibility, which 
requires a conscious and consistent contribution of national defence insti
tutions and higher education institutions to terminology work. One must 
understand that even the uniform use of terms and the common under
standing of concepts and their relations will never give a 100% guarantee of 
understanding. However, this is one of the essential preconditions to ensure 
that there will be no omission or misunderstanding in circumstances that 
require urgent action. 

Terminology work needs to be invested in as with national defense or top 
sports – it must be dealt with on a constant basis, not just when a conflict has 
broken out, or a competition is about to begin. Maintaining a termi nology 
network and a cooperation culture is an investment in wideranging and 
effective cooperation between the parties in national defence in a crisis.
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Crisis, Threat, and Risk

Aarne Ermus, Jaan Murumets

This article elaborates on approaches to crisis and crisis management, and 
related concepts of threat and risk, as developed within the framework of 
the Manticus Apollo project commissioned by the Government Office of the 
Republic of Estonia. The aim of the study is to create a shared conceptual 
basis and vocabulary to facilitate cooperation between different government 
agencies operating within the framework of comprehensive defense. The 
authors define crisis as a situation where the organic resources and capa
bilities of responsible organizations are insufficient to resolve the  situation. 
Transition to crisis, then, is a matter of political decision to activate reserve 
components, engage additional resources of other agencies, or apply non
customary  doctrines, tactics or procedures. Threat can be any source of 
potential damage that could cause considerable harm to individuals, systems 
or the state as a whole. Risk is defined as a combination of probability of an 
event and severity of its consequences. While crisis is seen as a process with 
its formation, culmination, and fading stages, crisis management should be 
seen as a process with prevention, preparation, reaction and recovery phases. 
Crisis management, from the perspective of a state, is a continuous and 
 uninterrupted process.

The Role of the Learning Experience in  
Civil-military Cooperation and Information Exchange

Erkki Koort

More than ten years ago the comprehensive defense concept was introduced 
in Estonia. This article analyses the learning experiences gained from three 
civilmilitary cooperation (CIMIC) operations with an emphasis on infor
mation exchange. Two out of the three were accidents and the third operation 
was staged, with all participants well aware of it several years in advance. 

The first CIMIC operation was carried out during an accident in Lake 
Ülemiste, where an aircraft landed on the frozen lake. The lake is right next 
to the Tallinn Airport and is also a water reservoir of the capital of Estonia. 
The second crisis situation happened in northeastern Estonia where extreme 
weather conditions blocked one of the key highways with more than 200 cars 
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with 600 persons stuck in snow overnight. The third operation took place 
during the transport of euro banknotes and coins when euro was introduced 
as an official currency in Estonia. 

There were three key questions:
1) How organisations used lessons learned after the crisis, how they docu

mented it and how they shared conclusions?
2) How the learning experience regarding crisis management was shared 

with partners and how organisations prepared together for future crisis 
situations?

3) Did civilmilitary cooperation go well during the three crisis situations?

All three events took place in 2010 when they were the major safety events 
in Estonia and that is why they were chosen by the author. According to the 
Estonian legislation, most of the state institutions information that is marked 
“for internal use only” should be public after 10 years. This fact allowed to 
analyse relevant documents, emails, presentations, protocols and other 
materials. The three CIMIC cases can be described as follows: we know what 
we have, yet one does not know what to ask (the 1st case); we do not know 
what is needed, yet we offer a lot (the 2nd case); and we know what is needed, 
but we make it complicated (the 3rd case). 

According to the analysis of the three cases, the level of civilmilitary 
cooperation in Estonia is very good and is even is better in the cases that 
happen unexpectedly. Since all hybrid warfare cases come unexpectedly and 
according to the analysis, preparedness for that looks promising.

Manticus Apollo Wargame and its Results

Veiko Dieves

The aim of the Manticus Apollo project was to propose the architecture of a 
situational awareness system for comprehensive defence. In order to  examine 
the situational awareness support system ability to improve situational 
awareness, it was first necessary to examine the situational awareness of the 
parties involved in comprehensive defence in resolving complex situations. 
To fulfil the subgoal of the project, a war game application and a war game 
scenario were created. This article gives an overview of the application of the 
war game and the results of the war game. It describes the previous use of 
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war game simulations in the study of command and control approaches, the 
war game application developed during the Manticus Apollo project, and the 
theoretical starting points of command and control approaches.

Simulating Situation-aware Behaviour 
in Support of Decision Making

Merik Meriste, Kalev Rannat, Leo Mõtus, Mare Teichmann,  
Tõnis Kelder, Jüri Helekivi

This article is a comprehensive overview about common issues in situation
aware modeling to support decision making. The main focus is on imple
mentation of tunable models in agentbased simulations for investigating the 
behavioral patterns of simulation agents representing real world actors in 
crisis management or logistics in a dynamic operational environment.

Modeling of situational awareness and analysis of explicit behavior of 
agents is an essential part of simulationbased decision support. The  article 
consists of the subsections about generic issues of decision support and 
 distributed situation awareness. A special emphasis is placed on reckoning 
with the real environmental conditions and usage of realistic information 
for parameterizing the simulation models and agents. The work is illus
trated with examples from different projects with practical implementa
tion of agentbased simulations for decision support in crisis management 
and allocation of resources. All examples are implemented with the same 
 methodology and in the same ProLab simulation environment. 

Cross-dependency Analysis of Life-Critical Services

Peeter Laud, Hayretdin Bahşi, Aleksandr Lenin, Kalev Mändmaa,  
Jaan Priisalu, Reedik Tuuling

Awareness of undesirable events happening in the country, and of their con
sequences is a major part of the comprehensive national defense approach. 
Knowing and forecasting the status of lifecritical services is part of this 
awareness. A drop in the supply of one of the services may have farreaching 
effects, and so may a surge in demand. This paper reports on our work in 
formalizing the dependencies between the supply and demand of services in 
the Estonian context.
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Our formalization depends on a suitable metamodel, i.e. a formal lan
guage for expressing the dependencies. The language has to be sufficiently 
expressive to capture the essential types of dependencies, but not overly 
expressive, as this would hinder the analysis. We have performed a review 
of the attributes of services and dependencies referred to in relevant litera
ture, and have concluded that despite the richness in their structure, only 
the level of rendered services (expressed numerically), their changes in time, 
and their dependencies on the current and past levels of other services should 
be included in the metamodel. More complex services, e.g. the provision of 
 electrical power, whose level cannot be expressed as a single number, should 
be characterized by a tuple of numbers (e.g. the availability of power at each 
substation).

In addition to the characteristics of the services, the metamodel allows 
the description of environmental events, using the same formalism. The 
 examples of such events are weather conditions, as well as drops in the 
 levels of external services, all characterized by their time of occurrence and 
duration. Given this ability to model the effects of external events, we can 
 construct scenarios and run simulations to find out how well the infra
structure (according to our model) copes with such events in such sequence.

In our work, we have made use of two metamodels, the second one 
 building on top of the experiences obtained while using the first one. The first 
metamodel focused on describing the relationships between service  levels 
and resource stocks over time, offering a powerful description language for 
the supply side of the status of services, similar in the expres siveness to the 
DMCI model1, but much lighter in the formalism. Our second metamodel 
combined the considerations of the supply and demand side, reducing some 
degrees of freedom available in the first model in order to make this combi
nation tractable both for the analyst and the simulator.

We have used these metamodels to formalize the existing risk analyses 
that all providers of lifecritical services must have2. We have found these 
analyses to be of widely varying quality and granularity, some of them 
describing the existing situation regarding the available resources, while 
the others describe the formal requirements on the resources for providing 
the service. A significant shortcoming of the existing risk analyses is the 

1 Trucco, P.; Cagno, E.; De Ambroggi, M. 2012. Dynamic functional modelling of vulner
ability and interoperability of Critical Infrastructures. – Reliability Engineering and System 
Safety, Vol. 105, p. 53.
2 Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, nende koostamise ning plaani 
kasutusele võtmise nõuded ja kord. – Riigi Teataja I, 28.06.2017, 6.



SUMMARIES318

coverage of geography – the necessary granularity for describing the provi
sion and consumption of services at different locations cannot be derived 
from the analyses. Additionally, the interviews with the representatives of the 
 service providers revealed that the risk analyses do not cover certain impor
tant dependencies, e.g. the possible unconventional replacements for missing 
resources, or the competition for skilled labor among different providers. 
Finally, the risk analyses do not specify how simultaneous shortcomings in 
several inputs to a service provider combine.

In order to capture more details about the dependencies, we devised 
an application that a specialist at one of the service providers could use to 
describe the dependencies of his/her organization him/herself. Through this 
application, the specialist can identify which dependencies and their com
binations are important for the description of the organization. The same 
application allows to define possible events that either decrease the supply 
or increase the demand for particular services during certain time intervals. 
The saved dependencies can be used by a simulator, computing the outcomes 
of defined scenarios. The validation of the design choices made in the appli
cation is an ongoing process.

Assessment of Situational Awareness  
for System of Systems by Trusting in  

Capability-based Models of its Components

Leo Mõtus, Mare Teichmann, Merik Meriste, Kalev Rannat,  
Jaan Priisalu, Jaanus Kaugerand

In real life we sometimes stumble on a problem of assessing situational 
awareness (SA) of holistic system of systems that is composed of many 
interoperating heterogeneous organisations – e.g. country’s comprehensive 
(allembracing) defence system that comprises military organisations, law 
enforcement organisations (including rescue agencies), critical infrastructure 
organisations, and others. For managing and controlling the behaviour of 
any system of systems we need near realtime decisionmaking ability that 
stems from the measurements taken via models of constituent systems. 

This paper suggests using near realtime measurements taken from capa
bilitybased models for estimating SA in constituent system. It is true that 
capabilitybased models provide only partial and approximate information 
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about the situation awareness of system of systems. At the same time, capa
bilitybased models, due to their near realtime and (verifiable) trust worthy 
data improves the decisionmaking quality, as compared with potential 
 decisions stemming from the conventionally provided statistical data.

Capabilitybased models come from the DoDAF (Department of Defence 
Architecture Framework) methodology and are identified as Capability 
Viewpoint models (class CV2) that are built on capability taxonomy. Capa
bility taxonomy is an important simplifying factor, since quite often assess
ment of status of only some taxonomy elements is sufficient for estimating 
the health condition of the particular capability. 

Capabilitybased models are simpler in comparison to the models that 
capture the details of functional operation (usually applied in systems of auto
matic control, and in simulation of system’s behaviour). We can  economise 
in the development time of models, and in the competence requirements of 
developers. An additional benefit is that the modifications of several aspects 
of the functional model have (almost) no impact on the required capabilities 
and capability taxonomies. 

The major research centre of capabilitybased models in Estonia is the 
Estonian Military Academy, they focus on capabilitybased planning and 
execution systems design, leaving research on near realtime estimation of 
capability (and its taxonomy) status in the background. However, this topic 
has become significant due to the necessity to reduce efforts spent on the 
near realtime quantitative assessment of situational awareness. 

This paper and accessory experimental work have confirmed the  utility 
of concept applying estimation of capabilitybased models, and capa bility 
 taxonomy in order to form a stream of values of near realtime current 
 estimates of a particular capability. The analysis of this stream can reveal 
potential anomalies that later may develop into crisis and thus remarkably 
unburden crisis management. 

However, there is a long way from the proof of concept to fullsize practi
cal application of the concept. 
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Enterprise Architecture and Capability-based Planning – 
Tools for an Efficient State

Ivo Peets

The second law of thermodynamics, which in essence is universal, exists in 
the universe. A simple version of it explains that everything in the world 
moves involuntarily towards greater chaos and disorder, i.e. entropy keeps 
increasing. In order to reduce disorder or entropy it is essential to work not 
only to create material and intellectual values, but also to plan activities. 
We need to find and make use of the right “tools” to make the process of 
 reducing the growth of entropy more effective. The present article elaborates 
on some of such tools from a vast variety.

The research topic of the article emerged from the practical professional 
experience that cooperation between the state’s different areas of responsi
bility could be improved, as shortcomings in planning and common 
 situational awareness became evident at the stage of drafting plans. This, 
in turn pointed to drawbacks in the accepted planning methods and also to 
possi bilities to improve crosssector exchange of information and  cooperation 
by implementing uniform planning methods across sectors. Over some time, 
the defence domain has successfully implemented capa bilitybased planning 
principles, which led to the question whether the method of capabilitybased 
planning could work for other domains as well and how this could assist 
in improving their cooperation. The study confirmed that capabilitybased 
planning methods could be applied together with the highpotential enter
prise architecture method.

The objective of the article was to confirm the above stated standpoints. 
The comparative analysis of planning methods, together with tracing  possible 
faults that may emerge in their interaction, indicated that capability planning 
methods may be applied jointly with enterprise architecture  methods. This 
kind of approach has the potential to improve the cooperation of state insti
tutions and raise the general knowledge of situational awareness. To reach 
this objective, the mentioned methods were analysed in order to discover 
possible weaknesses and faults in their comparison and interaction, as well 
as their desired positive effects.

How problems may be targeted with enterprise architecture methods?
The article first discussed architecture framework, concentrating first and 
foremost on the problems that could be solved with the methods based 
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on enterprise architecture. In order to understand the complete picture, 
the  reasons for developing the methods were studied and an overview was 
 presented about the methods that are currently in use. It was instantly evident 
that the Estonian translation for the term “enterprise architecture” (ettevõtte
arhi tektuur) was too narrow, since the term “enterprise” refers in Estonian 
mostly to businessrelated organisations. To avoid misinter pretations, the 
study uses a more general term in Estonian – “organization architecure”, 
although other alternatives remain, the scope of this article was too narrow 
to elaborate more in depth about the terminology. 

The method, which was developed in the 1970s and received its con
temporary form in the 1980s, is successfully used in both private and public 
sectors for over thirty years. Even though the content and application range 
of methods and tools, based on the architectural framework, may vary, their 
internal logic remains the same. They all allow to handle complicated organi
sations and their components as systematically organised elements in a way 
that important information and data are accessible to those concerned, being 
logically connected. This safeguards constant overview of the organisation 
and its components, systematic administration of information and data, 
which enables to carry out transitions, manage change and lead the organi
sation to achieve its goals.

Why did capability-based planning become the main approach to defence 
planning?
After the Cold War the uniformly defined and measurable threat disappeared 
and forced the majority of NATO member states to seek new approaches 
to restructure their defence forces and justify expenses. Since a single high 
impact threat was replaced by countless smaller threats, it became increas
ingly difficult to prove their danger and justify the necessity to work out and 
acquire new deterrents.

The western block countries found themselves unexpectedly in a new 
multifaceted hazardous environment, which forced them to develop a con
temporary defence planning method. The best suited for the developed 
 situation proved to be the capabilitybased planning method that focuses 
on the capability requirement and does not tie planners to specific solutions 
in the beginning of the planning process. This approach enables to avoid 
existing limitations and patterns and not to get trapped by them, fosters the 
development of alternative solutions, stimulates innovation and creates con
ditions for intersector cooperation.
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How problems can be solved using capability-based planning methods?
For this, the application of capabilitybased planning methods was  analysed 
in compiling action plans in the defence field. This works in situations where 
it is necessary to guarantee the required competence to repel various  modern 
threats, while considering the limitations of available resources (incl. bud
getary). This literally means “planning in the indeterminacy”. In the  article it 
is explained that the best suited method to solve a task under such conditions 
is the capabilitybased planning method. This is the method that allows for 
great generalisation when applied throughout the entire organisation. The 
planners must have the same understanding about the essence of the capa
bilities in order to understand which are essential to implement for a par
ticular strategy. It is important to understand which changes must be carried 
out so that the chosen capabilities may offer the best results for all parties 
concerned.

In order to establish the possibility of using the method outside the defence 
area, it was compared with the capabilitybased planning method that is part 
of the TOGAF framework. It turned out that the planning method principles 
are similar in both public and private sectors, the differences are mostly due 
to the different demands presented by the main activity environments.

The author examined the possibilities of how to implement the capability
based planning method and architecture framework together, whether and 
how the interaction would manifest itself in the results. The analysis demon
strated that in the case of implementing the method in conjunction with 
each other the effect is greater than implementing each method separately. 
The focus of each method is on establishing or maintaining the organisation, 
which corresponds to the vision and set objectives. Due to their differences, 
the emphasis of the methods showed that the methods rather contribute to 
than duplicate each other.

The capabilitybased planning method creates solutions for the optimal 
use of existing resources, and requires cooperation in the crossusage of 
capabilities. By including the enterprise architecture method, the solutions 
are made more comprehensively understandable for a wider range of users, 
also the capabilitybased solution architectures will have a more general 
usage in both public and private sectors. The hypothesis that the enterprise 
architecture is a suitable method for implementing capabilitybased planning 
method was confirmed.

The overall implementation of the capabilitybased planning method 
allows to estimate the amount of capabilities in different domains, whose 
fields of application reach across sectors and which can be implemented to 
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guarantee costeffectiveness in performing various tasks. Hence it is possible 
to simultaneously ascertain and compare the capabilities that are needed 
to perform the task with currently available capabilities and if necessary, 
make amendments. By implementing the capabilitybased planning method 
across sectors gives us a general understanding of the situation regarding all 
existing and required capabilities. This creates a general knowledge of capa
bilities that can be shared with others or, to avoid unreasonable duplication, 
to crossuse. By inserting the outcomes into the architecture framework it 
becomes possible to create the architecture of an organisation or domain that 
helps clearly define interrelations. In addition, architecture can assist to get 
an overview of the current situation and to draw an implementation plan for 
future transitions and change.

Therefore, it is vital for the Republic of Estonia to work hard in the 
 globalising and changing world to maintain and increase its success. Our 
efficiency in planning and realising planned activities enables our country 
to apply its potential energy for keeping the standard and achieving success.

The methods discussed in this article are one option that could be con
sidered as a uniform approach – to reduce entropy on state level.
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