
EESTI KAITSEVÄGI

Kas tasub õppida sõjaväelt?

Brig-kin VEIKO-VELLO PALM
KVPS ülem
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Teemad
• Ressursid (sissejuhatus ja raamistiku loomine);
• Manööversõjapidamine (taustaks);
• Ülesandekeskne juhtimine (taustaks);
• Kirjalik käsk (põhiraskus);
• Järeldused (ja alguse juurde tagasi).
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Vähemaga rohkem!
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Raha
Inimesed

Aeg
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Tegevuste (m)uutmine
Juhi pühendumus



EESTI KAITSEVÄGI
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EESTI KAITSEVÄGI Manööversõjalik lähenemine
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Säilita

JÕUMOMENTI

TEMPOT

VÄLEDUST

Saavutamaks

Selleks, 
et

1. Õõnestada vastase tahet
2. Purustada vastase ühtsus
3. Kujundada vastase olukorrapilti

ŠOKIEFFEKTI

ÜLLATUST

Selle 
saavutamine 

nõuab 
mõtteviisi, kus

1. Käitutakse 
ettearvamatult

2. Haaratakse initsiatiiv
3. Otsitakse uudset 

lähenemist
4. Valdab pidurdamatu 

eesmärgi 
saavutamise püüe

Taoline mõtteseisund 
areneb kõige 

paremini 
ülesandekeskse 

juhtimise keskkonnas
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Sõjalise juhtimise „omapärad“
• Juhi ainuke (mõtestatud) töö on teha otsuseid ning otsustamine on 

ainuke tegevus, mis eristab juhti „mittejuhist“;
• Otsuste tegemine on parem, kui otsustamatus;
• Otsus peab sündima (pigem) kiirelt, et anda kogu struktuurile võimalus 

kohaneda/kohandada olukorraga;
• Otsustamine tähendab ALATI tähtsuse järjekorra ja raskuspunkti 

seadmist, kas ajas, maa-alaliselt, alluvate või tegevuste seas;
• Otsuse selge edastamine on kõige alus – alluvad peavad aru saama 

otsusest. Ei ole tähtis, et neile see meeldiks;

Otsustamist harjutatakse kogu aeg, see ongi õppuste põhisisu.
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Ülesandekeskne juhtimine
• Eesti - juhtimisstiil, mille eesmärk on panna alluvad mõistma kõrgema 

ülema kavatsusi ja oma osa tema plaanides, võimaldades neil täita oma 
põhiülesanded maksimaalse tegevusvabadusega ja sobivate ressursside 
abil;

• USA - ülemale antud võim ja õigus käskida alluvaid, kes peavad 
ülesande täitmise ajal näitama üles initsiatiivi, lähtudes seejuures 
ülema kavatsusest selleks, et madalama taseme ülemad oleksid oma 
otsuste tegemisel kiired ning suudaksid kohaneda uute olukordadega, 
mis on vajalik sõjaväeliste operatsioonide läbiviimiseks;

• Eitan Shamir (2011) – otsusetegemise detsentraliseerimine ja alluvate 
mõjuvõimu suurendamine. Eeldab usalduse olemasolu alluvate võimes 
käituda nutikalt ja loovalt ilma otsese järelevalveta ka uudsetes 
olukordades. Oma olemuselt on ülesandekeskne juhtimine leping 
ülema ja alluva vahel, kus viimasele on antud vabadus ülesande 
täitmiseks valida ka harjumatuid tegevusvariante. Tegevuse terviklikust 
säilitatakse ülema kavatsuse järgimise kaudu.
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Kuidas?
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USALDUSE 
EHITAMINE

ÜLEMA 
KAVATSUSE 

SÕNASTAMINE

ALLUVATELE 
VÄLJAKUTSETE 

PAKKUMINE

ÜHTSE 
OLUKORRAPILDI 

LOOMINE

MÕISTLIKU RISKI 
AKTSEPTEERIMINE

ALLUVATE 
INDIVIDUAALNE 

KOHTLEMINE

KONTROLLITULT 
INITSIATIIVILE 
SUNDIMINE

INSPIREERIV 
MOTIVEERIMINE, 

SIHTIDE 
SEADMINE
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NATO 5-punkti käsk

1. Olukord (faktid ja hinnangud - vastane, maastik, omad jõud, 
muud olulised tegurid)

d. Ülema olukorrahinnang
2. Üksuse põhiülesanne
3. Täideviimine

a. Ülema kavatsus
4. Tagalatoetus
5. Juhtimine ja side

Punases kirjas punktid kirjutab ülem reeglina ise. Need loovad 
ülesandekeskse juhtimise raamistiku.
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Ülema olukorrahinnang

• „Prillid“, läbi mille ülem olukorda näeb;
• Oluline infoallikas üksusele!
• Vastase arvatavad nõrkused, mida tuleb ära kasutada. Vastase 

tugevused ning hinnang, kas neid on võimalik tasandada;
• Omade jõudude tugevused, mille läbi vastast on võimalik 

lüüa;
• Maastiku, keskkonna jms eelised, mida kindlasti peab ära 

kasutama;

11



EESTI KAITSEVÄGI

Üksuse põhiülesanne

• Missioon?
• Fokusseerib kogu üksust kõige tähtsamale, seab piirid ning 

annab tegevusele põhjendatuse. Sihistamine;
• 5W – Who, What, When, Where, Why?
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Ülema kavatsus
• Annab vastuse küsimusele kuidas vastane alistatakse?

• Tegevuse laiem eesmärk;
• Tegevuste jagamine (näiteks) kujundavateks, otsustavateks ja 

toetavateks alategevusteks;
• Tegevuste ajaline jaotus;
• Raskuspunkti määramine;
• Võtmeülesanded – tegevused, ilma milleta õnnestumine on 

võimatu;
• Soovitav lõpptulemus või –seisund (vastase olukord, omade 

jõudude seisund, eesmärgid), ehk mis on edu kriteerium?
13



EESTI KAITSEVÄGI

Sõjalise juhtimise „omapärad“
• Juhi ainuke (mõtestatud) töö on teha otsuseid ning otsustamine on 

ainuke tegevus, mis eristab juhti „mittejuhist“;
• Otsuste tegemine on parem, kui otsustamatus;
• Otsus peab sündima (pigem) kiirelt, et anda kogu struktuurile võimalus 

kohaneda/kohandada olukorraga;
• Otsustamine tähendab ALATI tähtsuse järjekorra ja raskuspunkti 

seadmist, kas ajas, maa-alaliselt, alluvate või tegevuste seas;
• Otsuse selge edastamine on kõige alus – alluvad peavad aru saama 

otsusest. Ei ole tähtis, et neile see meeldiks;

Otsustamist harjutatakse kogu aeg, see ongi õppuste põhisisu.
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Kokkuvõte
• Ressursi saamine on juhi töö;
• Ülemana peab seadma end „tulejoonele“:

• Avama ennast, näitama oma pühendumust ja seotust;
• Looma ühtse olukorrateadlikkuse;
• Sõnastama oma kavatsuse;
• Määrama oma raskuspunkti.

• Läbipaistvus, selged juhised ja vastastikune usaldus kiirendab 
juhtimise protsessi;

• Vastastikuse usalduse ehitamine on teadlik protsess läbi oma 
nõrkuste esitamise (tugevustest on kõik niikuinii teadlikud J). 
Õigesti loodud usaldust on raske lõhkuda.
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SIDUMINE ÜHEKS TERVIKUKS
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EESTI KAITSEVÄGI KÜSIMUSI?
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