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EESSÕNA

Turvalisuskompassi 2022. aasta sügis-talvise, kolmanda numbriga tähistame ajakirja 
esimest ilmumisaastat ning kaht aastat ajakirja loomise algusest. Selle kahe aasta 
jooksul on siseturvalisuses aktuaalne teemadering nii Euroopas kui ka maailmas 
toimuvate sündmuste tõttu pidevalt muutunud. 2020. ja 2021. aastal seisti silmitsi 
COVID-19 pandeemia väljakutsega; aastal 2021 tabas Lätit, Leedut ja Poolat mas-
simigratsioon, mille toimetulekuga Eesti teisi riike abistas. 2022. aasta veebruaris 
alanud Vene Föderatsiooni sõjaline rünnak Ukraina vastu, mis tõi kaasa nii sõjapõ-
genike saabumise Eestisse kui ka Venemaa infosõja, pani proovile nii Eesti sisetur-
valisus-süsteemi toimepidevuse kui ka Eesti elanike vastupanuvõime propagandale. 
Lisaks julgeolekuohule, mida Venemaa endast kujutab, tuleb tähelepanu pöörata ka 
süvenevale energiakriisile, mis nõuab nii elanikkonnalt kui ka riigilt kriisisituatsiooniks 
ettevalmistust.

Toimunu valguses on senisest veelgi olulisemaks saanud ühiskonna kerksuse teema, 
sh informatsiooni hankimise ja kriisideks valmis olemise küsimused. Infoajastul on ka 
populaarsetest suhtluskanalitest saanud vahend meelsusega manipuleerimiseks ning 
valeinfo levitamiseks. Lisaks tuleks elanikkonnal valvas olla sõnumite edastamisel: 
näiliselt süütust postitusest võib oht tekkida nii riigile kui ka kaaselanikele. 

Uurida ja jälgida tuleb ka suurriikide retoorika toimemehhanisme ning suuri narra-
tiive, mis nende välispoliitikat, sh agressiivset käitumist õigustada aitab. Teadmised ja 
analüüs aitavad toimuvat mõista, ohte hinnata ning ennetada. 

Neil ja mitmetel teistel Eesti siseturvalisuse valdkonna töö jätkusuutlikkuse, kaas-
ajastamise ning õigusnormidega seotud teemadel saate lugeda Turvalisuskompassi 
käesolevast numbrist. Kolmas ajakirjanumber koosneb seitsmest teadusartiklist ning 
kolmest ülevaateartiklist. 

Esimeses teadusartiklis „Hiina strateegilised narratiivid“ annab Märt Läänemets 
mahuka ülevaate viiest põhinarratiivist, mille alusel Hiina enda kuvandit loob ja mida 
rahvusvahelistes suhetes positsiooni määramiseks kasutab. Artikkel tutvustab esmalt 
strateegilise narratiivi käsitlust ning siis ükshaaval rahvusliku alandamise sajandi, 
Hiina erilisuse, Hiina eripäradega sotsialismi, ühe Hiina põhimõtte ja Hiina rahva 
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suure taassünni narratiive ning nende narratiivide kasutamist poliitika kujundamisel 
ja mõjuvõimu kasvatamise eesmärgil.

Jüri Saar analüüsib artiklis „Venemaa ususõjast ja militaarriiklusest“, kuidas Venemaa 
sõjapidamise kesksed ideed on vastavuses ususõja ehk religiooni eest peetava sõja 
ideedega ning mil määral näeb neid ühiseid jooni avalduvat Vene-Ukraina sõjas. Paral-
leelselt sõjapidamise ideedega analüüsitakse Vene Maailma eestkõnelejate, k.a Valeri 
Gerassimovi tekste ja tema retoorikas ning tegudes väljenduvat. Autor toob välja, et 
ususõja põhiloogika on aluseks nii Venemaa välispoliitikale kui ka sõjapidamise tradit-
sioonile ning religioonistamist kasutatakse ka tänapäeval nii elanikkonna mobilisee-
rimiseks, võitlejate võitlusvõime tõstmiseks kui ka Ukraina vallutatud alade Moskva 
võimule allutamiseks. Sõda Ukrainas on Venemaa jaoks püha (usu)sõda, Ukraina jaoks 
aga demokraatliku Ukraina (rahvus)riigi kaitsmiseks toimuv Ukraina vabadussõda. 

Artiklis „Ukraina avaliku sektori kohanemine Venemaa infosõjas – sotsiaalmeedia 
kui relv“ selgitavad Sofiia Kostytska, Hannes Nagel ja Anne-May Nagel, kuidas Vene-
maa-Ukraina sõjas on Venemaa infosõja otstarbel kasutamas ka sotsiaalmeediat. Nii 
võib populaarsete sotsiaalmeedia kanalite, nagu Meta või TikTok, vahendusel piltide, 
videote või sõnumite edastamine sõjaolukorras muuta nii riigi kui ka selle elanikud 
agressori rünnakute ees haavatavamaks. Ukraina on olukorraga aga kohanenud ning 
aktiivselt elanikele teavitustööd teinud. Artikkel analüüsib avaliku sektori vastu- ja 
ennetussamme, mis aitaksid tagada, et Ukrainas sõja alal viibivad inimesed oma suht-
luskanalite kasutusega teisi ohustamata ümber käiksid.

Siim Artur Juht ja Eerik Heldna tutvustavad artiklis „Kaitseväeluure riigisisese julge-
oleku meetmed“ õigusaktidest tulenevaid kitsaskohti, mis piiravad riigisisese jul-
geoleku tagamise meetodina kaitseväeluure kasutamist. 2020. aasta juunis jõustus 
kaitse väe korralduse seaduse muudatus, mis kaitseväeluure pädevuse määras. Sea-
duse muudatus tõi aga kaasa diskussiooni nii Kaitseväe riigisisese mittesõjalise jul-
geoleku tagamise rolli ja volituste üle kui ka isikute põhiõiguste tagamisega seotud 
sätete õigusselguse üle. Nii hindavad artikli autorid, et kaitseväeluure volituste ja 
tegevuse õiguslik regulatsioon ei ole piisavalt selge ega taga kaitseväeluurele pandud 
ootuste täitmist. Artikkel selgitab, milles seisnevad jätkuvad seadusandlikud kitsas-
kohad Kaitse väe hädavajaliku julgeoleku- ja luurevõimekuse tagamisel ärgitamaks 
lisaarut elu ilmnenud kitsaskohtade üle, sh selle üle, mil määral pärsivad need kitsako-
had Eesti sõjalist valmisolekut ja laiemaid julgeolekuhuve.

Riina Kroonberg ja Triin Roosvee analüüsivad oma õigusalases kirjeldavas artiklis 
„Korrakaitsemeetmed päästetöödel ja laiemaltki“ päästeseaduse ja tuleohutuse 
seaduse staatust korrakaitseõiguse süsteemis. Analüüsi fookuses on nii volitusnorm, 
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mille alusel Päästeamet tuleohutusnõuete alases riiklikus järelevalves ettekirjutusi 
teeb, kui ka kahe pääste- ja demineerimistöödel rakendatava erimeetme (valdusesse 
sisenemine ja valduse läbivaatus) kohaldamise erisusi sätestatavate normide tõlgen-
dusprobleemid. Autorid sedastavad, et kõnealustes õigusnormides esineb probleeme 
õigusselgusega, kuid need pole laialdased ning tõlgendusvõtteid kasutades ka üld-
juhul ületatavad. Artikkel selgitab, et kuigi päästetööde juht peab sündmusel täitma 
üheaegselt mitmeid funktsioone – juhtima sündmust, meeskonda, vajadusel pääs-
tetöö ohutu kulgemise tagamiseks rakendama meetmeid –, on päästetööde juhi 
kutse nõuetest tulenevad õigusalased teadmised võimalike õigusselguse probleemide 
puhul õigusnormi tõlgendamiseks ja situatsiooni lahendamiseks piisavad. 

Artiklis „Paindlik tööajakorraldus – võimalus politseinikule, vältimatu vajadus polit-
seiorganisatsioonile (Soome ja Eesti politsei tööajavormide võrdlus)“ uurivad Janek 
Pedask ja Mairit Kratovitš Soome politsei töökorralduse eeskujul Eesti politsei tööaja 
moderniseerimise võimalusi. Soomes on politseis kasutusel juba aastaid paindlik töö-
ajakorraldus, mis võimaldab kohandada tööaja algust ja lõppu. Eesti politsei senine fik-
seeritud tööaeg esmaspäevast reedeni kaheksast viieni ei ole aga jätkusuutlik. Süsteemi 
jäikus ilmneb eriti kriminaalpolitsei töös, kus uurijad peavad töötama, lähtudes kurja-
tegija elurütmist. Muutuste vajadust on küll Eesti tajutud, kuid tööaja paindlikkus pole 
veel Soomega samaväärselt reguleeritud. Soome kogemusi analüüsides toob artikkel 
esile motivatsiooni ja tööefektiivsust suurendavate põhimõtete rakendamise tööaja-
korralduse ümberkujundamisel, kuid ka tööajapanga põhimõtte ja mitmekesised töö-
ajavormid, mida Eestis töökorralduse moderniseerimise kavandamisel arvesse võtta.

Kati Päike kirjutab artiklis „Innovatsiooni hankimist soodustavad ja piiravad tegu-
rid Eesti keskvalitsuse tasandil“, millised on innovatsiooni ja innovatsiooni hankimist 
soodustavad, aga ka piiravad tegurid Eesti ministeeriumides ja nende valitsemisalade 
asutustes. Artiklis selgitatakse, et innovatsiooni hankimist mõjutavad nii organisat-
sioonisisesed kui ka -välised tegurid ning tutvustatakse 2022. aastal läbi viidud empii-
rilist uuringut. Uuring tehti nendes organisatsioonides, kus on läbi viidud innovaatilisi 
riigihankeid või koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega tehtud ettevalmis-
tusi innovatsioonihanke tellimiseks. Uuringu tulemusena antakse ülevaade sellest, 
millised on olnud sihtgrupi kogemused innovatsiooni hankimisel ning kas ja milliseid 
takistusi kogeti protsessi käigus. Samuti tuuakse välja soovitused innovatsiooni han-
kimise edendamiseks, nt töötajate teadmiste ja oskuste suurendamine; innovatsiooni 
hankimisega seotud informatsiooni jagamine ning innovatsiooni hankimisel saadud 
kogemuste jagamine.

Raul Savimaa annab esimeses ülevaateartiklis „Siseturvalisuse asutuste vajadused 
väliskeskkonnast tulenevate ülesannetega toimetulekuks ja nende dünaamika 
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2017—2022“ ülevaate Euroopa Komisjoni rahastatud projekti ILEAnet uuringute 
tulemustest. Aastatel 2017–2022 kestnud projektis osales 21 siseturvalisuse asutust, 
õppeasutust ja muud organisatsiooni 17 riigist. Projekti fookuses oli siseturvalisuse 
asutuste väliskeskkonnast tulenenud ülesannete, vajaduste ja võimelünkade tuvas-
tamine dokumendianalüüsi, rahvusvahelise küsitluse ja projektiportaalis tõstatanud 
küsimuste abil. Uuring näitas, et kuigi COVID-19 pandeemia ning sõda Ukrainas mõju-
tasid siseturvalisuse protsesse ja tegevusi, on suurem osas vajadustest ja võimelün-
kadest traditsioonilistes fookusteemades (ebaseaduslik ränne, organiseeritud kuri-
tegevuse menetlemine ja tõkestamine, küberkuritegevuse tõkestamine, terrorismi 
tõkestamine) püsinud neli aastat muutumata.

Kadi Luht-Kallas ja Pille Saar annavad artiklis „Meditsiinikutsete menetlemise muu-
datused Häirekeskuses“ ülevaate kiirabiressursi efektiivsemaks kasutamiseks 2017. 
aastal Terviseameti ja Eesti Kiirabi Liidu ning Häirekeskusega koostöös alanud ning 
2022. aasta märtsis Häirekeskuses töösse võetud kriteeriumipõhise meditsiini-
kutse küsimustiku väljatöötamise protsessist ja erinevusest võrreldes seni kasutusel 
olnud algoritmipõhise küsimustikuga. Algoritmipõhist küsimustikku kasutades läh-
tus päästekorraldaja jah- või ei- vormis vastatavatest konkreetsetest küsimustest, 
kriteeriumipõhise küsimustiku puhul räägib abivajaja sündmusest ning peamistest 
sümptomitest, mille alusel päästekorraldaja saab valida kriteeriumi, mis määrab kii-
rusprioriteedi ning vajaliku ressursi väljasaatmise. Kuigi rahvusvaheliselt kasutatakse 
kriteeriumipõhist küsimustiku riikides, kus kõnet menetleb tervishoiutöötaja, lahen-
dati Eestis uue küsimustiku kasutusele võtmine päästekorraldajate meditsiinilise lisa-
koolitusega. Pakutud täienduskoolituse piisavuse ning küsimustiku korrigeerimise 
vajaduse peavad kinnitama edasised uuringud.

Viimase ülevaateartikli on koostanud Märt Läänemets 11. oktoobril 2022 Sisekaitse-
akadeemia sisejulgeoleku instituudi korraldatud veebikonverentsil „Hiina Rahvavaba-
riik kui julgeolekuoht Venemaa-Ukraina sõja kontekstis: praegune seis ja tuleviku-
perspektiivid“ räägitust. Veebikonverentsil kajastatud teemad hõlmasid väga suurt 
teemaderingi, k.a see, kuidas hiinlased näevad Venemaad ja Venemaa-Ukraina sõda, 
mis on Hiina huvid käimas olevas sõjas ning kas Hiina ja Venemaa suhted määravad 
21. sajandi maailmakorralduse.

Värske Turvalisuskompassi number pakub kindlasti erialast lugemist kõigile siseturva-
lisuse valdkonna töötajatele. Loodame, et lisaks erialaste teemadega tutvumisele on 
lugejatel aga mahti ka teiste valdkondade teemadel end uute teadus- ja ülevaateartik-
lite lugemisega täiendada. Turvalisuskompassi kolmas number pakub selleks taas kord 
laia teemaderingi ja lugemisvaliku.
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Märt Läänemets

HIINA STRATEEGILISED  
NARRATIIVID1 

Võtmesõnad: strateegiline narratiiv, pehme jõud, rahvusvahelised 
suhted, Hiina Rahvavabariik

Ülevaade. Artiklis uuritakse Hiina Rahvavabariigi viit põhilist strateegilist narratiivi 
ehk suurt lugu, mille põhjal luuakse riigi kuvandit ning positsioneeritakse ennast rah-
vusvaheliste suhete süsteemis. Need narratiivid on rahvusliku alandamise sajand, 
Hiina erilisus, Hiina eripäradega sotsialism, ühe Hiina põhimõte ja Hiina rahva suur 
taassünd. Autor käsitleb nende narratiivide ajaloolisi juuri ning nende rakendamist 
Hiina poliitilise eliidi poolt Hiina poliitika kujundamisel ja riigi mõjuvõimu kasvatami-
seks maailmas. Samuti vaadeldakse Hiina narratiivide vastuvõttu ja neile reageerimist 
teiste riikide poolt. Hiina strateegiliste narratiivide kirjeldamisele ja analüüsile eelneb 
strateegilise narratiivi mõiste lühikäsitlus Miskimmon et al. (2014) järgi.

1  Artikkel põhineb Euroopa Parlamendi Identiteedi ja Demokraatia Partei (Identity and 
Democracy Party) ja Geopol OÜ tellimusel valminud uurimusel „China’s Strategic Narratives 
and Soft Power Engagements as a Means of Influence“ (Läänemets, 2022).
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SISSEJUHATUS. STRATEEGILISE NARRATIIVI MÕISTE

Iga riik püüab kujundada oma rahvusvahelist kuvandit lugude ehk narratiivide kaudu, 
mida tema eliit loob ja levitab eesmärgil mõjutada teiste riikide poliitikat endale sood-
sas suunas. Tänapäeva poliitteooriate järgi on just narratiivid ja nende levitamise edu-
kus tähtsaim osa riikide diplomaatias ja propagandas. Kõige olulisemaid lugusid, mille 
kaudu riigid ennast identifitseerivad ja mille laialdase omaksvõtu nimel pingutatakse 
peamiselt nn pehme jõu vahendeid rakendades, nimetatakse strateegilisteks narra-
tiivideks. Selle termini tõid poliitikateadusesse Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin ja 
Laura Roselle 2014. aastal ilmunud raamatus „Strategic Narratives: Communication 
Power and the New World Order“ (Miskimmon et al., 2014).

Nimetatud autorid kasutavad narratiivi toime selgitamisel kommunikatsioonikesk-
konna (ingl communication environment) mõistet ning väidavad, et just see, kuidas 
narratiive selles keskkonnas kujundatakse ja esitatakse, aitab selgitada rahvusva-
heliste suhete dünaamika peamisi jõujooni. Narratiive võib määratleda kui ühtseid 
kognitiivseid raamistikke, mille abil me mõistame ümbritsevat maailma, sh ka riikide 
poliitikat. Nad loovad meie teadvuses seoseid sündmuste vahel, mis pealtnäha ei ole 
seotud, ning viitavad sügavamatele põhjuslikele seostele, mis annavad tähenduse 
terviku kõikidele osadele. Kui narratiivid muutuvad strateegiliseks, on neil suurem 
mõju rahvusvaheliste olude ja sündmuste mõistmisele. Strateegilisi narratiive võib 
defineerida kui suuri lugusid, mida poliitilise suhtluse osapooled kasutavad suhtle-
mis- ja veenmisvahenditena kindlate eesmärkide saavutamiseks. Need ühendavad 
ja kujundavad sündmusi ja identiteete ning annavad neile järjepideva ja põhjusliku 
tähenduse. Strateegilised narratiivid ei eksisteeri aga vaakumis ja neid ei saa luua liht-
salt niisama. Narratiive toetavad vastastikune arusaamine, sündmused, identiteedid 
ja suhted, olemasolevad süsteemid ja struktuurid ning globaalne ajaloomälu. (Mis-
kimmon et al., 2014, p. 5)

Praeguses rahvusvaheliste suhete süsteemis loovad ja kasutavad just suurriigid tead-
likult strateegilisi narratiive, et mõjutada teisi ja kujundada rahvusvahelist korda 
enda kasuks. Neile tuginedes loovad poliitikas osalejad kontseptsioone, milline peaks 
olema kehtiv maailmakord, mis eesmärgid sellel on ja millist kasu see toob. Sellised 
konstrueeritud nn korranarratiivid (ingl narratives of order) püüavad anda veenva 
seletuse selle kohta, miks ja kuidas üks või teine rahvusvaheline kord tekib ja kestab 
ning kuidas see hääbub ja kaob. Strateegilised narratiivid on poliitikas osalejate käes 
vahend, mille abil luuakse ühtne tähendus kehtiva rahvusvaheliste suhete süsteemi 
minevikule, olevikule ja tulevikule kujundamaks neis osalejate arvamusi ja käitumist 
nii riigi sees kui ka välismaal. Eri riikide strateegilised narratiivid konkureerivad oma-



9Märt Läänemets

vahel ja suurriikide võitlust ülemvõimu pärast rahvusvahelistes suhete süsteemis saab 
käsitleda võitlusena narratiivide vahel. Võitjaks osutub see, kelle lood on veenvamad 
ning leiavad üle maailma rohkem poolehoidjaid ja nõustujaid.

Strateegilised narratiivid on tihedalt seotud riikide pehme jõu (ingl soft power) vahen-
dite ja võimekusega ning toimivad peamiselt selle mehhanismide kaudu, nagu Roselle 
et al. (2014) kokkuvõtlikult väidavad: „Pehme jõu vahendid – näiteks kultuur, väärtu-
sed või poliitikategemise viisid – võivad olla niivõrd atraktiivsed, kuivõrd nad sobitu-
vad vastuvõtja juba olemasoleva või kujuneva isikliku narratiiviga. Strateegilised nar-
ratiivid on seega otseselt suunatud ideede kujundamisele, esitamisele ja levitamisele 
ning vastuvõtmisele rahvusvahelises süsteemis.“ Narratiive toetab alati vali jõud (ingl 
hard power) ehk eeskätt majanduslikud ja sõjalised vahendid. Rahvusvahelise polii-
tika teoorias nimetatakse pehme ja valju jõu kombineerimist targaks jõuks (ingl smart 
power) või ka teravaks jõuks (ingl sharp power). Edu saadab välispoliitikas neid riike, 
kes sellist tarka jõudu oma lugude levitamisel kõige edukamalt rakendada oskavad.

Viidatud töös tuuakse välja strateegiliste narratiivide kolm alamkategooriat, mille 
funktsioon ja võime kujundada sihtrühmade hoiakuid ning suunata nende käitumist 
erinevad nii lugude päritolu ja sisu kui ka eesmärgi poolest.

(1) Süsteemnarratiivid (ingl system narratives) kujundavad ja raamistavad poliitikas 
osalejate hoiakuid ja käitumist kehtiva rahvusvahelise korra raames. Need on geograa-
filiselt ja ajaliselt laiad, määratledes ja kirjeldades rahvusvaheliste suhete süsteemi 
lihtsustatud binaarsete terminite kaudu, nagu näiteks autoritaarsus ja liberalism, ava-
tus ja isolatsionism jne. Süsteemnarratiividel on oluline mõju nii poliitika kujundami-
sele kui ka poliitikas osalejate vahelistele suhetele ja arusaamisele suhetest üleüldse.

(2) Identiteedinarratiivid (ingl identity narratives) kujundavad riikide ja teiste polii-
tikas osalejate ettekujutust iseendast ja sellest, kuidas nad teistega suhestuvad. 
Poliitikas osalejate identiteet on ühiskondlik konstruktsioon, mis koosneb ametlikust 
ajaloost, rahvuslikest müütidest, sümbolitest, keelest ja kultuurinormidest. Identitee-
dinarratiivid kujundavad ja raamistavad poliitikas osalejate käitumist, kuna identitee-
dimärgistega kaasnevad mõningad tüüpilised omadused, normid ja ootused. Näiteks 
suurriigid rõhutavad strateegilistes narratiivides enda suveräänsust, globaalset juht-
rolli ja vastutust teiste ees. Seetõttu viib identiteedinarratiivide suurde mõjujõudu 
panustamine nendega kaasnevate ootuste aktsepteerimisele, sealhulgas suuremale 
seotusele nii liitudes kui ka konfliktides.

(3) Alusnarratiivid (ingl master narratives) on seotud rahvuse, rahva või kultuuri aja-
loolise mäluga. Neid ei pruugita teadlikult kujundada ega õpetada, vaid need antakse 
edasi kultuuri kaudu loomaks ühtne ja sidus retooriline nägemus. Alusnarratiive saab 
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esile tõsta ilma nende taga olevaid lugusid või sündmusi selgitamata – see annab neile 
omamoodi igikestva väe. Maailmasündmusi mõistetakse sageli just läbi selliste alus-
narratiivide prisma. Need kõlavad kokku poliitiliste müütidega või neid endid võetak-
segi nendena.

Funktsionaalses plaanis eristatakse strateegiliste narratiivide kolme toimeetappi: 
nende loomine, esitamine ja vastuvõtmine.

Esimene staadium on narratiivi loomine (ingl formation), mille käigus seda arenda-
takse ja konstrueeritakse eesmärgiga levitada seda nii kodu- kui ka välismaal. Sellega 
valmistatakse ette kommunikatsioonikeskkonda, kus riigi poliitikat propageerida. 
Strateegiliste narratiivide loomise ja kujundamise taga on tavaliselt riigi poliitiline eliit, 
need inimesed, kes otsustavad, kuhu poole liikuda, ja arendavad poliitilist tegevus-
kava. See tähendab, et strateegiliste narratiivide kujunemine toimub poliitilise eliidi 
plaanide ja spetsiifilise keelekasutuse kaudu, millega oma poliitilist programmi kir-
jeldatakse ja koostatakse. Sageli ongi valitud poliitika eesmärk määratleda ja kinnis-
tada narratiive, mis kirjeldavad ja seletavad probleeme, mida tuleb ja saab lahendada, 
meetmeid, mida tuleb rakendada, ning eesmärke, mida on võimalik saavutada.

Teine etapp on narratiivi esitamine (ingl projection), mil strateegiline narratiiv edas-
tatakse avalikkusele meedia, diplomaatiliste kanalite, pehme jõu rakendamise jms 
kaudu. Esitamine võib toimuda nii vahendatud kui ka vahetu suhtluse kaudu. See on 
kõige kriitilisem etapp, kus narratiivi sisse programmeeritud mehhanismid hakkavad 
sihtgruppe mõjutama ja nende meelsust kujundama.

Kolmas on narratiivi vastuvõtmine (ingl reception), mis hõlmab selle vastuvõtmist või 
tagasilükkamist sihtgruppide – teiste riikide ja nende avaliku arvamuse – poolt ja tege-
liku mõju ulatust. Strateegiliste narratiivide vastuvõtmine on seotud nende mõjude 
väljaselgitamisega sihtgruppidele, aga ka muutustega nende diskursiivses keskkon-
nas. Viimast saab mõõta narratiivi avaldumise analüüsi kaudu meedias ja muudes 
väljundites.

Viimastel aastatel on ilmunud hulk uurimusi, kus analüüsitakse Hiina Rahvavabariigi 
poliitikat – eriti välispoliitikat – läbi strateegiliste narratiivide prisma (vt nt Kallio, 2016; 
van Noort & Colley, 2021; Yang, 2021; Manantan, 2021). Neis keskendutakse peami-
selt kahele eesmärgile: esiteks narratiivide sisule ja tähendusele, mida Hiina poliiti-
line eliit toodab ja üritab „müüa“ (loomisetapp), ning teiseks, kuidas sihtriigid neid 
vastu võtavad ja milline on nende mõju (vastuvõtuetapp). Nende kahe vahele jääb 
valdkond, mis on strateegiliste narratiivide toimimisel ja praktilises poliitikas ülioluline 
– narratiivide levitamiseks kasutatavad vahendid ja meediakanalid (esitamisetapp). 
Selle etapi uurimine on eriti oluline, sest see hõlmab narratiivide levitamisel Hiina 
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poliitikakujundajate poolt kasutatavaid kommunikatsioonimehhanisme, mille uurimi-
sel on võimalik avastada tegelikke mõjutamisviise ja -vahendeid ning töötada välja 
ennetavaid meetmeid nende võimaliku mõju vähendamiseks või kõrvaldamiseks.

Alljärgnevalt käsitletakse Hiina Rahvavabariigi viit põhinarratiivi, mille põhjal riik 
kujundab oma sise- ja välispoliitikat eesmärgiga saavutada suuremat mõjuvõimu riiki-
devaheliste suhete süsteemis ja kõrgemat staatust rahvusvahelise elu korraldamisel. 
Selle kaugem eesmärk on Hiina kehtestatud reeglitel põhinev uus maailmakord. Need 
on olnud Hiina poliitilise eliidi arsenalis aastakümneid ja mängivad jätkuvalt rolli Hiina 
suhtluses maailmaga, avaldades teatud mõju sihtriikidele. Kõigil neil on mitu alamnar-
ratiivi, mida paindlikult modifitseeritakse vastavalt Hiina enda arengule, muutustele 
riigi enesehinnangus ning rahvusvahelises poliitikas üldiselt, kuid peamised lood on 
jäänud suures osas samaks. Need viis narratiivi on Hiina rahvusliku alanduse sajand, 
Hiina erilisus, Hiina eripäradega sotsialism, ühe Hiina põhimõte ja Hiina rahva suur 
taassünd.

1. HIINA RAHVUSLIKU ALANDUSE SAJAND

Rahvusliku alanduse sajand (hn 百年國恥 bǎi nián guó chǐ) on vanim ja püsivaim lugu, 
Hiina alusnarratiiv, mida riigi eliit jõuliselt levitab veenmaks oma rahvast ja kogu maa-
ilma Hiina õiguses nõuda revanši selle eest, et lääneriigid Hiinat 19. sajandil ja 20. 
sajandi esimesel poolel alla surusid ja alandasid, ning taastada oma õiguspärane koht 
maailma juhtiva suurriigina või isegi keskpunktina, mida Hiina (vähemalt enesekuvan-
dis) oli olnud kuni 19. sajandini. See on tüüpiline alusnarratiiv, mis põhineb teatud 
ajaloosündmustel ning leiab sellisena näiliselt objektiivsetel alustel hõlpsasti uskumist 
ja oodatud vastuvõttu. Alison A. Kaufman (2011) nimetab seda „tänapäeva Hiina asu-
tamisnarratiivi võtmeelemendiks“.

Hiina Kommunistliku Partei (HKP) 100. aastapäeval 1. juulil 2021 peetud kõnes märkis 
partei peasekretär ja Hiina RV esimees Xi Jinping taas, et pärast nn esimest oopiumi-
sõda aastatel 1839–1842:

/…/ suruti Hiina järk-järgult poolkoloniaalse ja poolfeodaalse riigi staatusesse ning ta kan-
natas suuremate laastamiste all kui kunagi varem. Hiina riik elas läbi suurt alandust ning 
tema inimesed kannatasid suurt valu; Hiina tsivilisatsioon vajus pimedusse. Sellest ajast 
peale on rahvuslik taassünd olnud Hiina rahva ja Hiina riigi suurim unistus. (Xi, 2021)

Rahvusliku alanduse sajand on üsna täpselt piiritletud Hiina ajaloo 110-aastase 
perioodiga. See algab esimese oopiumisõja puhkemisega 1839. aastal, mil Suurbritan-
nia saatis sõjalaevad Guangzhou reidile pommitama suurtükkidest sealset sadamat 
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vastuseks Qingi keiserliku valitsuse sammudele peatada brittide ebaseaduslik oopiu-
mikaubandus riigis. See lõpeb 1949. aastaga, mil kommunistid Mao Zedongi juhtimisel 
võitsid kolm aastat kestnud kodusõja Hiina Vabariigi valitsuse vastu ja kuulutasid välja 
Hiina Rahvavabariigi. Sel perioodil, eriti 19. sajandi teisel poolel, pidas Hiina mitmeid 
lääneriikide ja Jaapani poolt talle peale sunnitud sõdu eesmärgil avada Hiina välis-
kaubandusele, saada kontsessioone seal ettevõtete avamiseks ning kontroll mõne 
territooriumi üle. Qingi väed said neis sõdades korduvalt lüüa ning keiserlik valitsus 
oli sunnitud täitma sissetungijate nõudmisi, mille kohta sõlmiti hulk lepinguid. Eriti 
valulik oli hiinlastele esimene Hiina-Jaapani sõda aastatel 1894–1895. Jaapan oli Hiina 
kuvandis sajandeid olnud Hiinaga võrreldes palju madalamal tsivilisatsiooni arengu-
astmel poolmetsik saareriik kaugel Idaookeanis. Nüüd aga põhjustas see väike barbar-
riik järsku Hiinale täieliku lüüasaamise, võttes võimsalt Qingi keisririigilt Taiwani saare 
ja mõned muud territooriumid Kirde-Hiinas. See sõda oli ka eelmäng keisririigi lõpliku 
allakäigule ja Mandžu dünastia kokkuvarisemisele vaid mõni aasta hiljem.

Tegelikult hakati Hiinas aga alles vabariigi esimesel kümnendil (1920-ndate algus) 
suhtuma 19. sajandisse kui allakäiguajastusse. Just siis tuli kasutusele ka rahvusliku 
alanduse sajandi mõiste. Enne seda ei nähtud Hiina 19. sajandi ajalugu üldiselt mitte 
allakäigu, vaid pigem kiire arengu, kuigi samal ajal ka segaduste ajastuna. 19. sajandi 
Hiina enda allikates ei kirjeldatud Hiinas toimuvaid protsesse enamasti ei majandus-
languse ega välisriikidele allajäämisena, vaid Hiina üleolekut kõigist teistest peeti jät-
kuvalt enesestmõistetavaks. Sõjalisi lüüasaamisi võeti pigem juhuslike ja ebaoluliste 
vahejuhtumitena, mida Hiina keisririikide ajaloos oli ikka ette tulnud ilma saatuslike 
tagajärgedeta pikemas vaates.

Ka tänapäeva ajaloolased on leidnud, et välisriikide sekkumine Hiina riigi asjadesse 
puudutas tegelikult üsna väikest osa Hiina elanikkonnast ja territooriumist, peamiselt 
mõningaid suurlinnu ja rannikualasid. Üle 90% hiinlastest ei puutunud võõramaalas-
tega mingilgi määral kokku ega teadnud nende toimetamistest Hiinas sõna otseses 
mõttes mitte midagi. Välisriikide mõju Hiina majandusele oli aga üsna märkimis-
väärne, nagu näitavad Keller ja Shiue (2021), järeldades:

Kokkuvõttes näeme, et lääne sekkumisel 19. sajandil oli oluline roll ka tänapäeva Hiina 
majanduse ülesehitamisel. Me pakume välja, et just 1842. aasta oli pöördepunktiks, mis 
selgitab Hiina tänapäeva majandust, st see oli palju varasem, kui aastad 1921 (HKP asuta-
mine), 1949 (HRV asutamine) ja 1978 (turumajanduslike reformide algus). Hiina arengut 
ei käivitanud mitte ainult tema enda 1800. aastate eelne ajalugu ega 1978. aasta järgsed 
reformid. Just see peaaegu 100 aastat kestnud poolkolonisatsiooni ajastu kujundas Hiina 
majanduse selliseks, nagu see on tänapäeval, st koondunud peamiselt rannikualadele.
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Suurem osa Hiina eliidist tegi välismaalastega aktiivselt koostööd eesmärgiga võtta 
kasutusele läänelikud vaated ja tehnoloogiad ning õppida, kuidas Hiina ühiskonda, 
majandust ja valitsust moderniseerida. Jaapan, vaatamata imperialistlikele ambit-
sioonidele ja vaenutegevusele Hiina vastu, oli samal ajal oma reformidega Hiinale ka 
suureks eeskujuks ja arengubaasiks, kus tuhanded noored edumeelsed hiinlased käi-
sid õppimas ning tõid Hiinasse tagasi kaasaegseid ideid, teadmisi ja oskusi.

Rahvusliku alanduse narratiiv ilmus ja levis pärast esimest maailmasõda, kui läänerii-
gid ja eriti Jaapan kasutasid ära vastloodud Hiina Vabariigi nõrkust ning sundisid talle 
peale hulga niinimetatud ebavõrdseid lepinguid (hn 不平等條約 bù píng děng tiáo 
yuē). Nendega said välisriigid eesõigusi investeerida, arendada ja omada mõningaid 
strateegilisi majandusharusid ja infrastruktuure (nt raudteed) ning nn kontsessiooni-
territooriume, kus kehtisid ekstraterritoriaalsed õigused nende oma kodanikele. Hiina 
intellektuaalne eliit hakkas selle vastu jõuliselt protestima ja laiendas ebavõrdsete 
lepingute kontseptsiooni tagasi 19. sajandisse, tõstes samal ajal rahvusliku alanduse 
sajandi loosungi, mis võeti kiiresti üle Hiina poliitilise eliidi retoorikasse. Hiina Vaba-
riigi poliitika ja diplomaatia 1920-ndatel ja 1930-ndatel oli suunatud riigi rahvusva-
helise staatuse tugevdamisele, et saavutada võrdne positsioon teiste suurriikidega ja 
ületada rahvusliku alanduse sajandi vari.

Vaatamata edule 1930-ndatel, nn Nanjingi kümnendina tuntud perioodil, jäi rahvus-
liku alanduse narratiiv endiselt aktuaalseks. Kuigi kohalike sõjaväejuhtide separatism 
suruti maha ja keskvalitsus kehtestas kontrolli suurema osa üle riigist, millega kaas-
nes kiire majanduskasv ja diplomaatiline läbimurre rahvusvahelisel areenil, jäid välis-
maised kontsessioonialad alles ja kasvas Jaapani agressiooni oht, kes oli okupeerinud 
Mandžuuria ja loonud seal oma kontrolli all Mandžukuo nukuriigi. Kõik see haavas 
hiina eliidi rahvuslikke tundeid ja diskrediteeris riigi valitsust. Sellise alandava olukorra 
lõpetamine oli Hiina toonase juhi Chiang Kai-sheki (1887–1975) ja Kuomintangi (KMT) 
ehk Hiina Rahvuspartei valitsuse suur ülesanne.

Paradoksaalsel kombel tegi just teine maailmasõda, mida Hiinas tuntakse rohkem 
teise Hiina-Jaapani sõja nime all, sellele olukorrale lõpu ja tõstis oluliselt Hiina Vaba-
riigi rahvusvahelist staatust, viies ta samale tasemele teiste suurriikidega. Sõja algul 
1937. aastal edenes Jaapan väga kiiresti ja okupeeris suured alad Ida- ja Kesk-Hiinas. 
Kui sõda kasvas 1941. aastal Hiina-Jaapani konfliktist üle Vaikse ookeani sõjaks ning 
sellesse sekkusid ka USA ja Suurbritannia, kasvas Hiina roll viimaste liitlasena oluliselt. 
Hiina osales koos brittide ja ameeriklastega Jaapani-vastastes sõjalistes operatsioo-
nides ning pidas nendega läbirääkimisi võrdväärse partnerina. Sõja ajal kaotati Hiina 
rannikulinnades kõik välismaised kontsessioonialad ja lepiti kokku, et need tagasta-
takse pärast sõda Hiinale. 1943. ja 1945. aastal sõlmiti Hiina, USA ja Suurbritannia 
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juhtide vahel vastavalt Kairo ja Potsdami kokkulepped tingimuste kohta, kuidas kolm 
suurriiki pärast Jaapani alistumist toimivad. Nende kohaselt sai Hiina tagasi kõik Jaa-
pani okupeeritud territooriumid, sh Taiwani saare. Kui 1945. aastal loodi ÜRO, sai 
Hiina Vabariik selle julgeolekunõukogu üheks viiest alalisest liikmest. Sellega oleks 
võinud alanduse sajandi loo lugeda lõppenuks, kuid see sai uue hoo pärast kommu-
nistide võimuhaaramist. Ühe 2000. aastate alguse Hiina tippkommunisti sõnutsi „uue 
[st kommunistliku – M. L.] Hiina rajamine … tegi lõpu olukorrale, kus vana Hiina oli 
lõhestatud, rahvast alandati ja inimesed kogesid kirjeldamatuid kannatusi.“ (Keller & 
Shiue, 2021)

Tänapäeval võimendab HKP rahvusliku alanduse sajandi narratiivi jätkuvalt oma võimu 
peamise legaalse põhjendusena. HKP-d esitatakse ainsa ja ainuvõimaliku poliitilise 
jõuna, mis suutis edukalt vastu seista välisagressioonile, taasühendada Hiina ning viia 
see uuenemise, taassünni ja arengu kursile ja ülemaailmse juhtrolli taastamise poole. 
Hiina propaganda ülistab Rahvavabastusarmee (RVA) kangelaslikku võitlust Hiina 
vaenlaste ja võimalike alistajate – jaapanlaste, KMT armee ja Korea sõjas USA – vastu 
ning õpetab oma inimestele, et Hiina kommunistlikud sõjajõud pole kunagi kaotanud 
ühtegi sõda.

HRV ja HKP ajaloos tõstetakse oluliste momentidena esile võtmehetki, mis tähista-
vad nn uue Hiina võidukäiku ja alanduste sajandi tagajärgede ületamist. Need on 
järgmised:

• HKP võit kodusõjas ja HRV loomine 1949. aastal, mis viis peaaegu lõpule riigi 
taasühendamise;

• RVA osalemine Korea sõjas aastatel 1950–1953 ning Põhja-Korea edukas kaits-
mine USA ja Lõuna-Korea vägede vastu;

• Hiina Vabariigi väljatõrjumine ÜRO-st ja selle julgeolekunõukogust ning Hiina 
ainsa legitiimse esindaja koha ülevõtmine HRV poolt 1971. aastal;

• suhete loomine USA-ga 1972. aastal (Shanghai kommünikee) ja laialdase diplo-
maatilise tunnustuse saavutamine 1970-ndatel ja 1980-ndatel;

• Hiina nn avatud uste poliitika ja majandusreformide algus ning maailma tunnus-
tuse ja imetluse saavutamine;

• Hongkongi ja Macau tagasisaamine vastavalt 1997. ja 1999. aastal;

• HRV vastuvõtmine WTO-sse 2001. aastal;

• XXIX suve- ja XXIV taliolümpiamängude korraldamine Pekingis vastavalt 2008. 
ja 2022. aastal.
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Viimasel kümnendil on Hiina poliitiline eliit arendanud narratiivi selles suunas, kuidas 
HKP on pööranud rahvusliku alanduse sajandi Hiina rahva suureks taassünniks, mida 
vaadeldakse allpool, ning kuidas Hiina on ajaloolise õiguse kohaselt saavutanud oma 
kõrge positsiooni maailmas ja saamas üleilmseks juhtriigiks.

Ainus rahvusliku alanduse jäänuk on Taiwan eraldiseisva üksusena, „mässuline pro-
vints“, mida pole veel Hiina emamaaga taasühendatud, kuna rahvusvaheline imperia-
lism eesotsas USA-ga seda igati takistab.

Tänapäeva lääne kriitikud näevad aga, et see protsess võib ka pöörduda ja hakata are-
nema hoopis vastupidises suunas. Autoritaarsete tendentside tugevnemine, kuhju-
vad majandusprobleemid ja tugevnev sõjaline vastasseis USA ja läänega võivad anda 
tagasilöögi ning vallandada Hiina jaoks „uue alanduse sajandi“, nagu USA kongresmen 
Ted S. Yoho ennustab. Ta põhjendab oma prognoosi sellega, et Xi Jinpingi autoritaarne 
ja ekspansionistlik poliitika töötab juba praegu vastu tema eesmärgile muuta Hiina 
taas suureks ning teiste rahvaste poolt austatud ja lugupeetud riigiks, äratades teistes 
riikides hoopis kahtlusi ja hirmu Hiina ees:

Xi totalitarism Hiinas on karm ja Hiina rahvusvaheline käitumine käib drastiliselt vastu rah-
vusvahelistele normidele. Lõpuks ja ilmselt üsna peagi keeldub maailm seda enam aktsep-
teerimast. Xi jõhker käitumine võõrandab Hiina muust maailmast ja Hiina lugu 21. sajandil 
võib taas olla tagasilangus ja alandus. (Yoho, 2018)

2. HIINA ERILISUS

Teine suur narratiiv, mida HRV poliitiline juhtkond levitab ja propageerib, on lugu Hiina 
erilisusest ehk erandlikkusest (hn 中國例外主義 zhōng guó lì wài zhǔ yì või 中國特殊

論 zhōng guó tè shū lùn). Lühidalt seisneb selle sisu Hiina paremuse ja üleoleku idees, 
võrreldes läänega. Selle juurde käib Hiina messianistliku rolli ning tema poliitilise ja 
kultuurilise mudeli rakendamise vältimatuse rõhutamine tulevase maailmakorra üles-
ehitamiseks. Seega on tegemist tüüpilise identiteedinarratiiviga. William A. Callahan 
on seda määratlenud nõnda: „Hiina ei näe oma tsivilisatsiooni pelgalt ainulaadse, vaid 
„ainulaadselt paremana“ ja samal ajal ainulaadselt ohustatuna…“ (Callahan, 2013, p. 
156). Callahani järgi vastandab Hiina oma erilisust Ameerika erilisusele, tõstes esile 
riigi sügavaid ajaloolisi juuri ja propageerides müüti Hiina põhimõtteliselt rahumeel-
sest olemusest. Ta väidab: 

Kui Ameerika erilisus kasvab välja ideest, et Ameerika Ühendriigid on maailma esimene uus 
riik, siis Hiina näeb oma erilisust 5000-aastases ainulaadses järjepidevas tsivilisatsioonis 
ehk maailma esimese iidse tsivilisatsioonina. /…/ Kui Ameerika Ühendriigid näevad oma 
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erilisust vabaduse ja demokraatia majakana, siis Hiina näeb ennast Pax Americana rahu-
meelse ja harmoonilise alternatiivina. (Callahan, 2013, p. 156)

Seda sügavate ajalooliste juurtega narratiivi on Xi Jinpingi valitsemisajal jõuliselt taas-
elustatud ja levitatud. HRV positsioneerib ennast rahvusvaheliste suhete võrgustikus 
suurel määral just sellele narratiivile tuginedes ja suurem osa Hiina pehme jõu raken-
dustest on sellega seotud. Hiina erilisuse narratiivi vastuvõtt ja kajastused on lääne 
peamiselt mittepoliitilistes (akadeemilistes, kultuurilistes) ringkondades olnud üsna 
positiivsed ning kohati oluliselt kujundanud ja mõjutanud avaliku arvamuse hoiakuid 
Hiina kasuks, eriti praeguse lääne poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete väärtuste 
kriisi olukorras, mis paneb paljusid vaatama võimalike alternatiivide poole. Hiina 
kasutab oskuslikult ära võimalust oma propaganda kaudu sellist alternatiivi pakkuda 
ja on selles teatud edu saavutanud.

Hiina erilisuse ja erandlikkuse kontseptsiooni ajaloolised juured põhinevad usul ja 
veendumusel hiina tsivilisatsiooni loomupärasest headusest, harmoonilisusest ja 
rahumeelsusest. Need on välja kasvanud iidsest konfutsianistlikust maailmapildist. 
Algne konfutsianism tõstab esile püsivaid eetilisi voorusi nagu inimlikkus, sotsiaalne 
kohasus, kombed, mõistmine, usaldus jt, mille teostamine sõltub iga inimese moraa-
list ja haritusest. Sotsiaalses mõõtmes rõhutab see tänapäeva mõistes nn pehmeid 
väärtusi, nagu kultuur, tsivilisatsioon ja harmoonia, poliitilisel tasandil aga moraali-
põhist valitsemist ning sõja ja vägivalla vältimist.

Nii minevikus kui ka tänapäeval on Hiina ideoloogia põhjendanud ja õigustanud eks-
pansiooni ja teiste rahvaste allutamist kuni üleilmse domineerimiseni välja just sellise 
konfutsianistliku ideaali ja missiooniga kultuuristada teisi rahvaid. Wang Yuan-kang 
(2010) aga näitab Hiina ajaloo pretsedentide põhjal veenvalt, et Hiina on olnud rahu-
meelne ja rakendanud passiivseid kaitsestrateegiaid ning konfutsianistlikku mudelit 
ainult neil perioodidel, mil riik on olnud nõrk, ning viinud ellu ekspansiivset agressiiv-
set vallutuspoliitikat perioodidel, kui ta on olnud tugev. Vaatamata konfutsianistliku 
sõjavastase kultuuri domineerimisele Hiina vaimueliidi seas, ei ole sõjad, sealhulgas 
vallutussõjad, suurema osa Hiina ajaloo vältel olnud sugugi haruldased, nagu kõigis 
teistes impeeriumiteski. Wang tõstab esile, et see tendents jätkub ning võimupolii-
tika on otsustava tähtsusega ka tänapäeva HRV strateegiate, eriti riigi nn rahumeelse 
arengu poliitika mõistmiseks. HRV on selle omaks võtnud ja propageerib seda peami-
selt oma sõjalise, majandusliku ja tehnoloogilise nõrkuse tõttu Ameerika Ühendriiki-
dega võrreldes. Viimase kümnendi areng on selgelt näidanud, et Hiina tugevuse kas-
vuga on kasvanud ka riigi otsesed ülemvõimu taotlused ning sõjalised ambitsioonid nii 
Hiina lähiregioonis kui ka üleilmselt.
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Niinimetatud rahumeelne areng ilmus Hiina poliitilise eliidi välispoliitika retoorikasse 
eriti jõuliselt HRV eelmise esimehe Hu Jintao valitsemisajal (2002–2012), mil Hiina oli 
majanduslikult ja sõjaliselt veel suhteliselt nõrk, kuid kiirel tõusuteel. Nüüd, enam kui 
kümme aastat hiljem, on rahumeelse arengu propaganda endiselt päevakorras. See 
on arendatud poliitiliseks teooriaks „inimkond kui ühise saatusega kogukond“ (hn 人
類命運共同體 rén lèi mìng yùn gòng tóng tǐ; ingliskeelne ametlik tõlge community 
of shared future for mankind), millega püütakse ennast rahvusvaheliselt positsio-
neerida. Samas on Hiina selle aja jooksul oluliselt parandanud oma majanduslikku 
suutlikkust, sõjaliselt tugevnenud ning muutunud rahvusvahelises poliitikas palju 
enesekindlamaks ja agressiivsemaks, kasutades mõju suurendamiseks üha rohkem 
ja avalikumalt ka valju jõu vahendeid. Hiina propagandasaidil China Focus nimetab 
Uue Kaasava Aasia Keskuse president ja ASEAN-i inimkonna kui ühise saatusega kogu-
konna uurimiskeskuse president Koh King Kee algatust „Hiina tsivilisatsioonis juurdu-
nud globaalse valitsemise kontseptsiooniks, mis peakski olema inimkonna tulevik“. 
(Koh, 2021)

Traditsiooniline Hiina poliitiline doktriin toetus kolmele sambale, mis kujunesid juba 
Hiina riikluse varaseimas staadiumis Shangi (umbes 16.–11. saj e.m.a) ja Zhou (11.–3. 
saj e.m.a) ajastul. Esimene sammas on ’taevatahte’ ehk ’taeva mandaadi’ (hn 天命 
tián mìng) kontseptsioon, mille järgi kuulub riigi valitsejale (kuningale või keisrile) 
sakraalne võim ja tema õigus valitseda tuleb otse üleloomulikult jumalikult väelt – 
taevalt (hn 天 tián). Võimu üleminek ühelt valitsejasuguvõsalt (dünastialt) teisele 
tähendas sakraalsel tasandil seda, et taevas võttis oma võimu kuritarvitanud või 
valitsemisega mitte hakkama saanud valitsejalt (dünastialt) nn mandaadi ära ja andis 
selle kellelegi teisele, vooruslikumale ja võimekamale. Seda akti nimetati „mandaadi 
äravõtmiseks“ (hn 革命 gé mìng). On märkimisväärne, et tänapäeva hiina keeles on 
sama väljend kasutusel sõna „revolutsioon“ vastena. See on hea näide, kuidas iid-
sed ja kaasaegsed mõisted ja mõtlemisviisid on kokku sulanud. ’Taeva mandaadiga’ 
on seotud Hiina valitsejate tiitel ’taevapoeg’ (hn 天子 tiān zǐ), mis samuti väljendab 
valitseja võimu sakraalset iseloomu. ’Taeva mandaadi’ ja ’taevapoja’ kontseptsioo-
nist tuleneb loogiliselt arusaamine, et Hiina valitseja võim peaks vaikimisi hõlmama 
kogu inimeste maailma ehk nn taevaalust – Tianxia (hn 天下 tiān xià). Muistse Hiina 
arusaama järgi peaksid kogu maa „nelja mere vahel“ ja kõik inimesed olema ideaalis 
taevapoja alamad ning hea valitseja teeb alati kõik, et sellele ideaalile läheneda.

Tänapäeva Hiina kommunistlik natsionalism põhineb osaliselt sellelsamal iidsel aru-
saamal poliitilisest võimust, mis on kombineeritud Euroopa päritolu rahvusluse ja rah-
vusriigi ideega. Jie Feng analüüsib seda kombinatsiooni nii:
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Hiina kultuuriline natsionalism jaguneb kahte kategooriasse – iga rahvuse „väike kultuuriline 
natsionalism“ ja Tianxia „suur kultuuriline natsionalism“. Esimene on kujundatud Euroopa 
natsionalismi eeskujul, mis põhineb kultuurrahvaste suveräänsusel, samas kui teine on 
tegelikult Hiina keiserliku traditsiooni pärand. Tianxia „suur kultuuriline natsionalism“ eel-
dab valitseja (monarhi) olemasolu siduva sümbolina. See viitab omakorda kolmandat liiki 
natsionalismile – monarhistlikule natsionalismile, mis ilmneb konstitutsioonilise monarhia 
kujul, ühendades mõned Tianxia traditsioonid Euroopa konstitutsionalismi ideega. (Feng, 
2021)

Koh King Kee propagandistliku määratluse järgi: 

Tianxia suur harmoonia (天下大同) on ideaalne maailm, mille poole konfutsianism püüd-
leb. Inimesed elavad siis rahus ja aitavad üksteist, mis langeb kokku „inimkonna kui ühise 
saatusega kogukonna“ eesmärgiga. Tianxia on Hiina arusaam maailmast, millel ei olnud 
iidsetel aegadel täpselt määratletud geograafilisi piire. (Koh, 2021)

Esimese samba käsitluse kokkuvõtteks sobib hästi Ross Terrilli praeguse Hiina partei-
riigi iseloomustus: „Vana Hiina impeerium loodi, nagu kõik impeeriumid, jõu abil, kuid 
selle erakordsus ja jätkusuutlikkus tuginesid peamiselt kultuurile ja ühiskondlikule 
moraalile. Hiina on kaotanud need voorused, kuid pole suutnud uusi leida. Niisiis on 
tegemist pooleldi impeeriumi, pooleldi tänapäeva riigiga.“ (Terrill, 2006, lk 408–409)

Teine sammas on iidne konfutsianistlik arusaam Hiina kultuuri (hn 文 wén) ülimus-
likkusest. Hiinlaste kultuurilises eneseteadvuses on nad oma tsivilisatsiooni algusae-
gadest peale ülal hoidnud iidset kultuuri ja tsivilisatsiooni, mis põhineb ainulaadsel 
kirjakeelel ja talletatud kultuuripärandil. Konfutsiuse õpetusele tuginedes leidsid nad, 
et just selle pärast on neil õigus ja isegi kohustus teisi rahvaid nende tsiviliseerimise 
eesmärgil alistada. Hiina riikide ja impeeriumite pikas ajaloos tähendas see reaalpolii-
tika mõistes pidevaid vallutusi, Hiina poliitilise ja kultuurilise areaali laiendamist ning 
alistatud rahvaste rahvusliku omapära ja kultuuri assimileerimist, nende hiinastamist, 
mis on kestnud tänapäevani ja kestab edasi eesmärgiga luua ühtne Hiina rahvas. 
Artikli viimases osas käsitletav Hiina rahva suure taassünni narratiiv on selle iidse idee 
ja poliitika tänapäevane versioon. Samas on olnud ka perioode, mil Hiinat on valitse-
nud võõrvallutajad (näiteks mongolid 13.–14. sajandil ja mandžud 17.–20. sajandil). 
Siis on ka need mittehiina päritolu valitsejad kiiresti assimileerunud, läinud üle hiina 
keelele ja muutunud kultuuriliselt hiinlasteks. Imperialistlik poliitika ja Hiina kultuu-
rišovinism on nõnda läbi ajastute teineteist täiendanud ja omavahel läbi põimunud.

Kolmandal sambal põhines Hiina impeeriumite välispoliitika. See seisnes andami-
süsteemil, mis lühidalt toimis nõnda, et Hiina tunnustas teatud määral teiste riikide 
õigust omavalitsusele ja nende piiratud suveräänsust, kuid ainult enda üleoleku posit-
sioonilt. Hiina nägi end Keskriigina, maailma keskpunktina, mida valitseb taevapoeg, 
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kelle suveräniteet pidi ideaalis ulatuma üle kogu taevaaluse (Tianxia), st kogu maa-
ilma, nagu eespool selgitatud. Taas on märkimisväärne asjaolu, et nimetus Keskriik 
(hn 中國 zhōng guó) sisaldub Hiina riigi ametlikus nimes ka tänapäeval. Teised riigid 
jagunesid kolme rühma ehk ringi. Eri riikide jaoks kohaldati suhete korraldamiseks 
reegleid sõltuvalt sellest, millisesse ringi igaüks kuulus. Esimene, lähim ring hõlmas 
riike, kes tunnistasid Hiina ülemvõimu. Viimaste impeeriumite ajal kuulusid sinna näi-
teks Korea ja periooditi Vietnam. Teine ring hõlmas lähemaid ja kaugemaid riike, kes 
pidasid Hiinaga häid ja rahumeelseid suhteid ning saatsid taevapoja õukonda regu-
laarselt andamisaatkondi oma lojaalsuse tõenduseks. Kolmas ring koosnes teoreetili-
selt kõigist teistest kaugematest riikidest, kes ei olnud (veel) loonud Keskriigiga anda-
misuhteid ega tunnustanud tolle ülemvõimu.

Selline süsteem välistas võrdsusel põhinevad diplomaatilised suhted. Oluline mõiste 
on siin „rahu“ (hn 平 píng), mis tähendab ka ’rahustamist’. Nii rahu tagajaks kui ka 
rahustajaks sai olla ainult taevapoeg. Probleemsed riigid ehk need, kes mässasid või 
keeldusid saatmast andamit, tuli rahustada, mida enamasti tehti sõjaliste vahendi-
tega. Samas juhtus aeg-ajalt, eriti Hiina suhtelise nõrkuse perioodidel ka seda, et hoo-
pis taevapoeg ise saatis „rahututele“ riikidele regulaarselt andamit – peamiselt suur-
tes kogustes siidi, teed või hõbedat – n-ö korraliku käitumise eest, et vältida nende 
sõjalisi rünnakuid, mis oleksid olnud Keskriigile palju hävitavamad ja kulukamad. Seda 
peeti ka omamoodi rahustamiseks.

Kirjeldatud tunnused iseloomustavad ühel või teisel moel kõiki tänapäevaeelseid 
impeeriume, kuid ainult Hiina (mingil määral ka Venemaa) puhul on need ka tänapäe-
val reaalses poliitika kujundamises nähtavad ja toimivad. Ross Terrill peab seda prae-
guse Hiina peamiseks probleemiks, mis ei lase tal kohaneda tänapäeva maailmaga:

Hiina riik kõhkleb jätkusuutmatute autoritaarsete traditsioonide ja müütide kogumi ning 
ebamäärase poliitilise vormi vahel, püüdes neid sobitada oma nüüdseks teisenenud ühis-
konna ja majandusega. /…/ Suutmatust leida väärikat kaasaegset asendajat monarhistlikule 
valitsemisele saab seletada kommunistliku Pekingi klammerdumisega impeeriumi tavade 
külge. /…/ Poliitiliselt ülesehituselt on ta juba oma olemuselt repressiivne: erinevate kul-
tuuride kooshoidmiseks vajab ta mitmesuguseid võtteid ja/või müüte. /…/ Impeeriumi sel-
lise määratluse kohaselt on HRV autokraatlik Hiina riik, mis valitseb maad, millest ligemale 
poolt asustasid ajalooliselt mitte-hiinlased, tõepoolest meie aja impeerium, ent paraku 
nüüdisaega sobimatu nagu kala puu otsa. (Terrill, 2006, lk 24–25)

Viimasel kümnendil, mil valitsemas on HKP niinimetatud viienda põlvkonna juhtkond 
eesotsas esimees Xi Jinpingiga, kelle mitteametlik tiitel on ’kõrgeim juht’ (hn 最高領

導人 zuì gāo lǐng dǎo rén), on Hiina poliitika autoritaarsed suundumused tugevnenud 
ja laienenud sisepoliitikast ka välispoliitikasse. Üha sagedamini ja ühemõttelisemalt 
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ilmub nii Hiina juhtide kõnedes ja ametlikes dokumentides kui ka muudes pehme jõu 
ilmingutes Hiina erilisuse strateegiline narratiiv vihjetega Hiina rahva ja tsivilisatsiooni 
loomupärasele rahumeelsusele õigustamaks Hiina püüdlusi saada maailmas domi-
neerivaks jõuks.

Impeeriumi pärandi otsest või varjatud rakendamist võib hõlpsasti jälgida Hiina polii-
tilise süsteemi ja poliitiliste teooriate ajaloolises arengus impeeriumijärgsel perioodil 
alates 20. sajandi algusest tänapäevani välja.

20. sajandi esimesel kümnendil süvenes keisrivõimu ja sajandeid kestnud valitsemis-
süsteemi kriis ning hakkas kujunema idee Hiinast kui lääne arengumudelit järgivast 
rahvusriigist, mida hakati ellu viima pärast viimase keisri kukutamist 1911. aastal. 
Rahvusriigi hiinapärase versiooni töötas välja vabariigi asutaja ’riigi isa’ (hn 國父 guó 
fù) Sun Yat-sen (1865–1925) ’rahva kolme põhimõtte’ (hn 三民主義 sān mín zhǔ yì) 
ja demokraatia ülesehitamise kolme etapi teooriana. Esimesed kolm olid rahvuslus 
ehk natsionalism, rahva võim ehk demokraatia ja rahva heaolu. Rahva all peeti silmas 
integreeritud hiina rahvast, mis nominaalselt moodustus Hiina viiest tuumikrahvast: 
hanid (etnilised hiinlased), mandžud, tiibetlased, mongolid ja hui muslimid. Tegelikku-
ses oli kogu projekt loomulikult kavandatud hanide ehk hiinlaste kesksena, eesmärgil 
rajada Hiina rahvusriik Qingi impeeriumi piirides. Impeeriumi ja imperialistliku maa-
ilmavaate püsimajäämine uuel poliitilisel (vabariiklikul) kujul oli sellesse kavasse vai-
kimisi sisse kirjutatud. Demokraatia ülesehitamise kolm faasi olid sõjaline diktatuur, 
poliitiline eestkoste (üheparteisüsteem) ja põhiseaduslik demokraatia. Hiina Vabarii-
gis, mida suurema osa ajast valitses Kuomintang ehk Hiina Rahvuspartei, jõuti teise 
faasi teostuseni. Täieliku põhiseadusliku demokraatiani jõuti Taiwanis, kuhu Hiina 
Vabariik pärast lüüasaamist mandril oli taandunud, alles 20. sajandi lõpus.

1949. aastal asendus vabariiklik autokraatia järgmise revolutsiooni (Hiina traditsiooni-
lises mõistes nn taevamandaadi äravõtmise) tulemusel kommunistliku autokraatiaga 
Mao Zedongi (1893–1976) juhtimisel. Natsionalistlik retoorika asendus marksist-
lik-leninlikuga. Uus Hiina riik sai nimeks Hiina Rahvavabariik, kuid sügavalt keiserlikku 
minevikku juurdunud tsentraliseeritud autoritaarriigi olemus kuigi palju ei muutunud. 
Hiinas kordus suures osas sama, mis 30 aastat varem oli toimunud Venemaal. (Stali-
nistlik Nõukogude Liit oli ka otseselt HRV loomisel ja ülesehitamisel suureks abiks ja 
eeskujuks.) Poliitiline võim muutus veelgi autokraatlikumaks totalitarismi elementi-
dega. 1980-ndatel alanud reformid ei ole puudutanud Hiina riigi olemust ega poliitilist 
süsteemi, mis on jäänud põhimõtteliselt muutumatuks, säilitades HKP piiramatu ainu-
võimu. HRV juhtkond püüab marksismi-leninismiga täiendatud iidset autokraatlikku 
poliitilist süsteemi lõimida kontrollitud kapitalistliku majandusega. Jõukuse ja mõju-
võimu kasvades on HRV hakanud oma poliitilist mudelit propageerima ja eksportima 
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kogu maailmas, esitades seda Hiina erilisuse ning tema kui rahu, harmoonia ja multi-
lateraalsuse pooldaja ja eestvõitleja narratiivina.

Tänapäeva Hiinas on HKP võimu all marksistlik-leninliku ideoloogia katuse all süm-
biootiliselt ühendatud impeeriumlik universalism (oma võimu laiendamine kogu tae-
vaalusele – Tianxia), varasemate keisririikide konfutsianistlik ideoloogia, autoritaarne 
poolsakraalne valitsejaideaal (taevapoeg) ja han-hiinlaste rahvusšovinism. Jie Feng on 
selle kokku võtnud nii: „Integeeritud kultuurilise tuumaga, mis on kohane toimima 
nüüdisajal, meenutab Tianxia impeerium hiiglaslikku rahvusriiki, millel on paremad 
võimalused edasikestmiseks tänapäeva tingimustes.“ (Feng, 2021, lk 3)

3. HIINA ERIPÄRADEGA SOTSIALISM

Hiina eripäradega sotsialismi (hn 中國特色社會主義 zhōng guó tè sè shè huì zhǔ yì) 
narratiiv ilmus HKP juhtide diskursusesse 1980-ndate alguses Deng Xiaopingi (1904–
1997) algatatud majandusreformide algfaasis. See oli aeg, mil Hiina juhid otsustasid 
muuta sotsialismi ülesehitamise kurssi Mao ajastu üliideologiseeritud „vasakpoolselt“ 
suunalt, mis oli viinud riigi kaosesse ja ähvardas juba HKP võimulpüsimist, pragmaati-
lisema majanduse ülesehitamise ja rahva elatustaseme parandamise suunale tugev-
damaks sel viisil HKP võimu. Seda kuulutati nii Hiinas kui ka väljaspool kui poliitikat, 
mille eesmärk on avada sotsialistlik majandussüsteem ja viia sinna piiratud ulatuses 
turumajanduse elemente, mis hõlmavad eraettevõtlust ja välisinvesteeringuid. Seda 
võib määratleda eeskätt süsteemnarratiivina, mis paneb paika Hiina arengu koordi-
naadid. Selle aluseks on idee sotsialismist, mida rikastab Hiina eripära.

Väljaspool Hiinat sai uus kurss tuntuks Deng Xiaopingi kuulsa ütlusega, mis on tegeli-
kult iidne Hiina vanasõna: „Ei ole tähtis, kas kass on must või valge, hea kass on see, 
kes hiiri püüab“. Sellega tahtis Deng õhutada hiinlasi reformidega kaasa minema ja 
hajutada kahtlusi, kas kapitalistlikud meetmed ikka sobivad sotsialistlikku süsteemi, 
rõhutades nii oma pragmaatilist suhtumist. Loosung äratas tohutut tähelepanu (või-
malik, et HRV juhtidele isegi ootamatult) aga just väljaspool Hiinat ja läänes tervitati 
seda kui tõendit, et Hiina on päriselt pöördunud kapitalistlikule arenguteele, pannes 
nõnda aluse müüdile, nagu oleks Hiina reformide kaudu eemaldumas kommunismist. 
Isegi 1989. aasta juunis toimunud Pekingi Tian’anmeni väljaku demokraatiameelse 
massimeeleavalduse verine mahasurumine ei muutnud kuigi palju Hiina turu ja inves-
teerimisvõimaluste avanemisega seotud lääne soovmõtlemist.

Uus majanduspoliitika nõudis selle kohandamist kommunistliku ideoloogiaga. 
1980-ndatel ja 1990-ndatel toimus HKP juhtide ja ideoloogide seas aktiivne debatt, 
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et ajakohastada „õigeusklikku“ marksistlik-leninlikku sotsialismi ja kommunismi üles-
ehitamise teooriat õigustamaks mittesotsialistlike elementide juurutamist majandus-
poliitikas. Nõnda kujunes järk-järgult välja Hiina eripäradega sotsialismi teooria, mille 
kuulutas 1997. aastal HKP XV kongressil partei ametlikuks ideoloogiaks Jiang Zemin, 
partei peasekretär ja HRV juht aastatel 1989–2002. Ta tõstis esile kolm punkti, mis 
pidid olema olulised sotsialismi algetapi arendamisel: (1) Hiina eripäradega sotsia-
listliku majanduse arendamine, mis seisneb tootmisjõudude eelisarengus ja moder-
niseerimises ning turumajanduse arendamises; (2) Hiina eripäradega sotsialistliku 
poliitika ülesehitamine, mis seisneb „riigi valitsemises seaduste järgi“, sotsialistliku 
demokraatia arendamises kommunistliku partei juhtimisel ja rahva saamises „oma 
riigi peremeesteks“; (3) Hiina eripäradega sotsialistliku kultuuri ülesehitamine, mis 
seisneb rahva harimises marksismi põhimõtete järgi, et juurutada temas „kõrgeid 
ideaale, moraalset terviklikkust, head haridust ja tugevat distsipliinitunnet ning 
arendada riiklikku teaduslikku ja üldrahvalikku sotsialistlikku kultuuri, mis on suuna-
tud moderniseerimise, maailma ja tuleviku vajadustele.“ Partei programmi täiendati 
nende punktidega „Deng Xiaopingi teooria“ nime all, millest sai nüüd koos marksis-
mi-leninismi ja Mao Zedongi ideedega HKP juhtdoktriin.

Teooria järgi asub Hiina alles sotsialismi ülesehitamise algfaasis, mil kõige tähtsam on 
arendada tootlikke jõude – tööstust, põllumajandust, kaubandust –, et toota piisavalt 
kaupu ja luua jõukust parandamaks inimeste elatustaset ja toomaks Hiina elanikkond 
välja vaesusest. Deng Xiaopingi sõnutsi:

Sotsialismi praeguse etapi põhiülesanne on tootlike jõudude arendamine. Sotsialistliku süs-
teemi paremust näitab lõppkokkuvõttes tootlike jõudude kiirem ja võimsam areng kui kapi-
talistlikus süsteemis. Nende arenedes paraneb pidevalt inimeste materiaalne ja kultuuriline 
elu. Üks meie puudusi pärast Rahvavabariigi loomist oli see, et me ei pööranud piisavalt 
tähelepanu tootlike jõudude arendamisele. Sotsialism tähendab vaesuse kaotamist. Pau-
perism ei ole sotsialism, veel vähem kommunism. (Deng, 1984) 

Deng ei kõhelnud kasutamast sotsialismi eesmärkide selgitamisel täiesti mittekom-
munistlikku iidset konfutsianistlikku ’mõõduka heaolu’ (hn 小康 xiǎo kāng) mõistet, 
kuhu tuleks jõuda sotsialismi algfaasi lõpuks. Tollaste kommunistlike juhttegelaste 
arvates pidi selle ülesande täitmiseks kuluma aega 20 kuni 100 aastat.

Kui Xi Jinping 2012. aastal võimule tuli, konkretiseeris ta eesmärgi ja ajastuse ning 
püstitas ’kaks sajandi eesmärki’ (hn 两个一百年 liǎng gè yī bǎi nián). Esimene oli 
Hiina Kommunistliku Partei asutamise 100. aastapäev 2021. aastal, mil Hiina pidi 
jõudma nimetatud ’mõõduka heaolu’ staadiumi. Partei juhtkirjades defineeriti seda 
kvantitatiivselt: sissetulek ühe elaniku kohta pidi kahekordistuma võrrelduna 2010. 
aastaga. Oma aastapäevakõnes kuulutas Xi Jinping eesmärgi täidetuks:
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Pärast HKP XVIII kongressi [2012. aasta novembris, kui Xi sai HKP peasekretäriks – M. L.] jõu-
dis Hiina eripäradega sotsialism uude ajastusse. Sellel uuel ajastul oleme hoidnud ja tugev-
danud partei üleüldist juhtpositsiooni, /…/ toetanud ja täiustanud Hiina eripäradega sot-
sialismi süsteemi, moderniseerinud Hiina valitsemissüsteemi ja -võimekust, pühendunud 
partei reeglitepõhisele juhtimisele ja töötanud välja parteisisese määruste süsteemi. Me 
oleme hakkama saanud paljude suurte riskide ja väljakutsetega, täitnud esimese sajandi 
eesmärgi ning pannud paika strateegilised sammud teise sajandi eesmärgini jõudmiseks. 
Kõik need ajaloolised saavutused ja muutused parteis ja riigis on loonud tugevamad insti-
tutsioonid, tugevama materiaalse aluse ning kasvatanud vaimustust rahvusliku taassünni 
initsiatiiviks. (Xi, 2021)

Teine sajandi eesmärk on Hiina Rahvavabariigi asutamise 100. aastapäev 2049. aas-
tal. Selleks ajaks peab Hiinast olema saanud „tugev, demokraatlik, tsiviliseeritud, har-
mooniline ja kaasaegne sotsialistlik riik.“

Vähemalt osaliselt uskusid lääne poliitikategijad naiivselt, et uue majanduspoliitikaga 
on marksismi-leninismi aeg Hiinas möödas ja Hiina eripäradega sotsialism on uut 
tüüpi kapitalistlikule arenguteele asunud Hiina pelk maskeering. See arusaam avas 
2001. aastal Hiinale WTO uksed ja Hiinat hakati pidama normaalse turumajandusega 
riigiks. Tegemist on suurepärase näitega, kui hästi see narratiiv toimis ning kui erine-
valt on seda mõistetud ja tõlgendatud Hiinas ja väljaspool Hiinat.

Hiina kommunistlik juhtkond ei ole ometi mitte kunagi varjanud, et neil pole vähimatki 
kavatsust marksistlik-leninlikult teelt kõrvale kalduda. Hiina eripäradega sotsialismi juu-
rutamine tähendas sotsialismi ehitamise taktika, mitte aga põhimõtete muutmist ning 
HKP absoluutse võimu kindlustamist. Seda kujutati Hiina oludele ja konkreetsetele aja-
perioodidele kohandatud marksismi-leninismina, millele iga uus juhtkond on midagi 
lisanud: Deng Xiaopingi teooria (1980-ndad), kolmene esindatus (Jiang Zemin, 1990-
ndad), teaduslik arenguperspektiiv (Hu Jintao, 2000-ndad) ja Xi Jinpingi ideed uue ajastu 
Hiina eripäradega sotsialismist (2010-ndatest kuni praeguseni). Viimane sõnastati 14 
punktina 2017. aastal toimunud HKP XIX kongressil, kus igakülgselt rõhutati kommunist-
liku partei jätkuvat juhtrolli ja Xi tugevdas oma positsiooni juhina (Goh, 2017).

Deng Xiaoping oli juba 1979. aastal välja käinud neli põhimõtet, mis ei jäta kahtlust 
tema eesmärgis põlistada Hiinas sotsialism: (1) sotsialistlikul arenguteel püsimine; (2) 
rahvademokraatliku diktatuuri püsimine; (3) HKP juhtpositsiooni püsimine; (4) Mao 
Zedongi ideede ja marksismi-leninismi püsimine.

Et HKP poliitikas pole midagi muutunud ja Hiina jätkab kindlalt sotsialismi kursil, tões-
tab näiteks ka Xi Jinpingi poolt varsti pärast võimuletulekut 2013. aasta jaanuaris HKP 
keskkomitee pleenumil peetud kõnes kinnitatu:
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Hiina eripäradega sotsialism on sotsialism. See ei ole mingi muu „ism“. Sotsialismi teadus-
likest aluspõhimõtetest ei saa loobuda, sest siis ei oleks meie süsteem enam sotsialistlik. 
Meie partei on algusest peale rõhutanud, et Hiina eripäradega sotsialism järgib teadusliku 
sotsialismi aluspõhimõtteid ja on läbi imbunud ajastule iseloomulikest Hiinapärastest joon-
test. Hiina eripäradega sotsialism on sotsialism, mitte mingi muu „ism“. (Greer, 2019)

4. ÜHE HIINA PÕHIMÕTE

Ühe Hiina põhimõte (hn 一個中國原則 yī gè zhōng guó yuán zé), ka ühe Hiina polii-
tika (hn 一個中國政策 yī gè zhōng guó zhèng cè) on narratiiv, mida HRV on välispo-
liitikas aastakümneid edukalt rakendanud. Selle eesmärk on sundida maailma riike 
ja rahvusvahelisi organisatsioone tunnustama HRV-d ainukese legitiimse Hiina riigina 
ja tõrjuda Taiwan (Hiina Vabariik), mida ta peab enda võõrandamatuks territooriu-
miks, välja rahvusvahelisest poliitikast ja diplomaatiast. Tänaseks on enamik maailma 
riike selle nõudmisega kaasa läinud ja suuresti majanduskasu huvides lasknud ennast 
HRV poolt mõjutada. Seega võib ühe Hiina põhimõtet pidada HRV kõige edukamaks 
ja toimivamaks narratiiviks. Kuigi sellel ei ole mingit alust ega põhjendust rahvusvahe-
lise õiguse seisukohalt, on see ometi saanud reaalpoliitiliseks normaalsuseks. 2006. 
aastal ajakirjale Diplomaatia antud intervjuus ütles Taiwani politoloog Cho Hui-wan: 
„Kõigepealt peab aru saama, et siin ei ole tegemist õigusliku küsimuse, vaid Hiina 
Rahvavabariigi ja enamiku maailma riikide poliitilise otsusega“ (Cho, 2006)1. Ühe Hiina 
põhimõte on oma olemuselt ühtaegu nii süsteeminarratiiv kui ka identiteedinarratiiv.

HRV välispoliitika ühes alusdokumendis „Teiste riikidega diplomaatiliste suhete loo-
mist reguleerivad põhimõtted“ on ühe Hiina põhimõte sõnastatud käsulause ja väl-
timatu eeltingimusena kõikidele riikidele, kes soovivad HRV-ga diplomaatilisi suhteid 
sõlmida:

Maailmas on ainult üks Hiina. Taiwani provints on Hiina Rahvavabariigi territooriumi lahu-
tamatu osa. Iga riik, kes soovib luua Hiinaga diplomaatilisi suhteid, peab näitama valmis-
olekut katkestada kõik diplomaatilised suhted Taiwani ametivõimudega ja tunnustama HRV 
valitsust Hiina ainsa seadusliku valitsusena. Hiina valitsus ei luba kunagi ühelgi riigil järgida 
„kahe Hiina“ või „üks Hiina, üks Taiwan“ põhimõtet. Samuti ei luba ta Hiinaga ametlikes 
diplomaatilistes suhetes olevatel riikidel astuda ühtegi sammu mis tahes vormis ametlike 
suhete loomiseks Taiwani ametivõimudega. (Principles Governing the Establishment of Dip-
lomatic Relations with Other Countries)

1  Taiwani õiguslikku seisundit on põhjalikult käsitletud töös Chen & Reisman, 1972.
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Siit ilmneb, et ühe Hiina põhimõte on lahutamatult seotud nn Taiwani küsimusega. 
HRV ametliku doktriini järgi ei saa Taiwan (ametlikult Hiina Vabariik) olla omaette riik, 
sest see peab kuuluma HRV koosseisu ja varem või hiljem sellega ka liidetakse ehk 
taasühendatakse.2 Taiwan (Hiina Vabariik) ei saa olla riikidevahelise suhtluse subjekt. 
Ükski riik, kes soovib pidada diplomaatilisi suhteid HRV-ga, ei tohi olla ametlikes suhe-
tes Hiina Vabariigiga. Ühe tunnustamine välistab teise tunnustamise. Neid kategoo-
rilisi nõudeid järgides tunnustab HRV-d ja seega ka ühe Hiina põhimõtet 178 riiki, 
Hiina Vabariiki aga vaid 13 Kesk- ja Lõuna-Ameerika, Okeaania ja Aafrika väikeriiki ning 
Püha Tool. Taiwani tunnustavate riikide arv on pidevalt vähenenud. HRV nõudel ei 
tohi Taiwan / Hiina Vabariik kuuluda ÜRO-sse ega oma nime all ka ühtegi teise rahvus-
vahelisse organisatsiooni. Kurikuulus kaasus on näiteks Taiwani tõrjumine HRV nõu-
del Maailma Terviseorganisatsioonist (WHO), mis on 21. sajandil maailma tabanud 
pandeemiate (SARS ja COVID-19) tingimustes osutunud märkimisväärseks takistuseks 
nendega võitlemisel Ida-Aasia regioonis.

Nõnda on riikidevahelises suhtluses kujunenud kurioosne ja pretsedenditu olukord, 
kus üks riik – HRV –, saanud ÜRO-lt mandaadi olla Hiina rahva ainsaks tunnustatud 
esindajaks rahvusvahelises poliitikas, on muutnud ühe Hiina põhimõtte valitsustele 
kohustuslikuks ja saavutanud teise riigi – Hiina Vabariigi (Taiwani) – jätmise diplomaa-
tilisse isolatsiooni. Taiwan, 23,5-miljonilise rahvaarvuga riik, millel on demokraatlikel 
alustel toimiv valitsus, täielik kontroll oma territooriumi ja ressursside üle, elujõuline 
majandus ja tugevad kaitsejõud ning kaubandus- ja konsulaarsuhted teiste riikidega, 
on jäetud rahvusvahelisest kogukonnast praktiliselt välja vaid seetõttu, et üks selle 
liikmetest seda nõuab.3 Nõudjaks ja oma tahte pealesurujaks on maailma üks autori-
taarsemaid režiime, isolatsioonis aga üks demokraatia lipulaevu nii Aasias kui ka kogu 
maailmas.4 Kõik see toimub demokraatlike riikide vaikival nõusolekul.

2  Sellisena on Taiwani staatus märgitud isegi HRV põhiseaduses, mille 1982. aastal täiendatud ver-
siooni preambulis seisab: „Taiwan on osa Hiina Rahvavabariigi pühast territooriumist. Kogu Hiina 
rahva, sealhulgas Taiwani kaasmaalaste ülim kohustus on täita see suur ülesanne, milleks on kodu-
maa taasühendamine.“ (Constitution of the People’s Republic of China, 1982) Samas, HRV „püha 
territooriumi“ geograafilises mõttes põhiseadus ei määratle; ainus vihje on Taiwanile. Huvitav on 
veel märkida, et kogu põhiseaduse tekstis ei esine ühtegi teist geograafilist nime, välja arvatud kõige 
viimases, 138. lõigus, mis ütleb: „Hiina Rahvavabariigi pealinn on Peking.“

3  Oma rahvaarvu poolest oleks Taiwan ÜRO liikmesriikide ülemises neljandikus ning see ületab maa-
ilmaorganisatsiooni 49 kõige väiksema elanikkonnaga liikmeliikmesriikide summaarse rahvaarvu. 
Taiwani sissetulek elaniku kohta 2021. aastal oli 32 123 USD; väliskaubanduse kogumahult on ta on 
maailmas 16. ja SKT järgi 17. kohal; Taiwan on USA kuues kaubanduspartner; välisvaluutareservide 
hulga poolest on ta maailmas viiendal ning IT ja sellega seotud tööstusharude poolest kolmandal 
kohal. Nende ja paljude teiste näitajate poolest on Taiwan selgelt suuteline ja valmis täitma kõiki ÜRO 
põhikirjast tulenevaid kohustusi.

4  Mõttekoja Freedom House aruande „Freedom in the World 2021“ kohaselt kuulub HRV 210 jälgitava 
riigi ja territooriumi seas kategooriasse „mittevabad“ koguskoori ja staatuse indeksiga 9 punkti 100-
st võimalikust. Sellega kuulub ta samasse rühma selliste riikidega nagu Valgevene, Ekvatoriaal-Gui-
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Kuigi ühe Hiina doktriin kasvas välja arengust Hiinas pärast teist maailmasõda, on selle 
eellugu kaugemas ajaloos. Selle mõistmiseks on vaja teada olulisemaid momente, mis 
on kujundanud Taiwani iseseisvaks, Hiinast erineva identiteediga ühiskonnaks, toimi-
des tänapäeval de facto riigina ja omades kõiki riigi tunnuseid. (Vt Cho, 2006) Näha nn 
Taiwani küsimuse põhjust pelgalt riigi lahkulöömises Hiina kodusõja tulemusel 1940-
ndate lõpus on pooltõde, ohtlik lihtsustus, mida HRV levitatavate narratiivide mõjul 
paraku sageli tehakse.

Taiwani puhul on tõene pool see, et alates 1940-ndate lõpust on saar tõesti Hiinast eraldi 
üksus, de facto sõltumatu riik. Moonutatud tõde ehk vale on aga Taiwani väitmine põliseks 
ja võõrandamatuks Hiina alaks. Taiwan on täpselt sama palju põline Hiina ala, kui näiteks 
Eesti on põline Vene ala. Populaarsetes käsitlustes algab taustainfo aga pea alati umbes nii: 
„Taiwan, 1949. aastal Hiinast lahku löönud provints…“ Kui see pole otsene kommunistliku 
Hiina propaganda mõju ja võimendus, siis mis see on? Sest ajaloolise tõe seisukohalt pole 
mingit lahkulöömist kunagi toimunud. (Läänemets, 2020)

Kuni 17. sajandi keskpaigani ei olnud Taiwanil märkimisväärseid sidemeid Hiina vara-
semate keisririikidega ega püsivat hiina elanikkonda.5 Ka ei olnud Hiinal huvi saart 
koloniseerida. Varasemates Hiina kroonikates leidub vaid harvu vihjeid selle olemas-
olust. Saare koloniseerimist alustasid hoopis eurooplased. Edukaimateks neist osutu-
sid hollandlased, kes hoidsid seal tugipunkti mõnekümne aasta jooksul. Sel ajal algas 
ka mõningane hiinlaste immigratsioon saarele Kagu-Hiina Fujiani provintsist, kuna 
kolonisaatorid vajasid istandustesse tööjõudu. Hollandlaste võimu lõpetas 1662. 
aastal saarele saabunud suur hiinlaste ekspeditsioon mandrilt, hiljuti Hiinasse tun-
ginud ja seal võimu võtnud mandžude (Qingi dünastia) vastu võidelnud kukutatud 
Mingi dünastia viimased poolehoidjad. Nad jäid saart kontrollima sajandi lõpuni, kuni 
Taiwani vallutas Qingi sõjavägi ja see annekteeriti keisririigi koosseisu. Samal ajal algas 
ka massilisem hiinlaste ümberasumine mandrilt. Hiina provintsi staatuse sai Taiwan 
alles 1885. aastal. Kümme aastat hiljem loobus Qingi valitsus esimese Hiina-Jaapani 
sõja järel Shimonoseki rahulepinguga õigustest Taiwanile Jaapani kasuks in perpetuity 
ehk ’igaveseks’. (Treaty of Shimonoseki, 1895)

20. sajandi esimesel poolel jäi Taiwan Jaapani keisririigi osana kõrvale kõikidest või-
muvõitlustest ja riigikorra vahetustest Mandri-Hiinas. Poole sajandi jooksul taivan-
laste seas toimunud ühiskondlike protsesside olemuse võtab kokku ajaloolane Gary 
Davison: 

nea, Eritrea, Haiti, Laos, Somaalia, Usbekistan, Vietnam ja Zimbabwe. Taiwan kuulub „vabade“ riikide 
rühma koguskoori ja staatuse indeksiga 94. Aasias kuuluvad temaga samasse rühma ainult Jaapan, 
Mongoolia ja Lõuna-Korea indeksiga vastavalt 96, 84 ja 83. (Freedom House, 2021)

5  Taiwani pärismaalased, kes elavad seal tuhandeid aastaid ja keda on praegu umbes pool miljonit 
(veidi üle 2% elanikkonnast) kuuluvad malai-polüneesia rahvaste hulka.
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Mandrist ära lõigatud Taiwani rahvas otsis kirjandus-, kunsti- ja muudes kultuurivaldkon-
dades oma identiteeti, mida tuli paratamatult määratleda jaapanlaste kontrollitud kolo-
niaalkontekstis. Märkimisväärne on see, et identiteediotsingute eesliinil olijatelt on vähe 
tõendeid igatsusest Mandri-Hiinaga taasühinemise järele. Nende peamine püüdlus oli 
Taiwani omavalitsus ja kultuuriline ühtsus Jaapani keisririigi laiemas kontekstis. (Davison, 
2003, p. 123)

Jaapani lüüasaamine teises maailmasõjas lõi senised jõuvahekorrad segi ja sünnitas 
Taiwani küsimuse uues, sõja võitnud suurriikide tahte kontekstis. 1943. aasta lõpus 
üllitatud Kairo deklaratsiooniga leppisid USA, Ühendkuningriigi ja Hiina Vabariigi juhid 
kokku saare ülemineku viimase kontrolli alla:

Nende [st kolme nimetatud suurriigi – M. L.] eesmärk on, et Jaapan loobuks kõikidest 
Vaikse ookeani saartest, mille ta on vallutanud või okupeerinud alates esimese maailma-
sõja algusest 1914. aastal ja et kõik territooriumid, mille Jaapan on hiinlastelt varastanud, 
nagu Mandžuuria, Formosa ja Penghu saarestik, antakse tagasi Hiina Vabariigile. (Cairo 
Declaration, 1943)

Seda kinnitati hiljem veel mitme muu leppega. Hiina Vabariik hõivas Taiwani 1945. 
aasta oktoobris ning sai samal aastal võitjariigina koha ÜRO julgeolekunõukogus. Tai-
vanlased võtsid aga olukorda uue okupatsioonina, seal puhkesid massirahutused, mil-
lele valitsus vastas julmade repressioonide ja sõjaseisukorra kehtestamisega, mis jäi 
kehtima 1987. aastani.

Olukorda komplitseeris puhkenud Hiina kodusõda ja kommunistide võit ning Hiina 
Rahvavabariigi väljakuulutamine 1949. aastal. Taiwan ja mõned väikesaared jäid ainu-
kese territooriumina Hiina Vabariigi kontrolli alla, seega jäi viimase järjepidevus nii 
de facto kui ka de iure edasi kestma, samuti ÜRO liikmelisus. Kuid kumbki Hiina riik ei 
aktsepteerinud teise olemasolu. HRV ambitsioon oli algusest peale vallutada Taiwan 
ja viia lõpule Hiina ühendamine Qingi keisririigi piirides. Hiina Vabariigi ambitsioon 
oli, kasutades Taiwani ajutise platsdarmina, vallutada tagasi Mandri-Hiina ja taastada 
oma võim kogu Hiina territooriumil. Viimast toetas USA. HRV hakkas aga nn sotsialis-
mileeri ja kolonialismist vabanenud kolmanda maailma uute riikide toel üles ehitama 
oma diplomaatilist võrgustikku. Sellega leidis ühe Hiina põhimõte kinnitust mõlemalt 
poolt, kuigi eri positsioonidelt.

Pöördepunkt saabus 1970-ndate algul. 25. oktoobril 1971 hääletas ÜRO peaassamb-
lee häälteenamusega ajaloolise resolutsiooni nr 2758 poolt, mis andis õiguse Hiinat 
maailmaorganisatsioonis esindada HRV-le ja viskas Hiina Vabariigi sealt lihtsalt välja:

[Peaassamblee] /…/ otsustab taastada Hiina Rahvavabariigile kõik tema õigused ja tun-
nistada tema valitsuse esindajaid Hiina ainsate seaduslike esindajatena ÜRO juures ning 
saata Chiang Kai-sheki esindajad viivitamatult välja kohalt, mille nad olid ebaseaduslikult 
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hõivanud Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja kõigis sellega seotud organisatsioonides. 
(Resolution, 1971) 

Hämmastaval kombel leidis HRV tollase truu liitlase Albaania esitatud sõnastus ena-
muse heakskiidu, kuigi oli selges vastuolus tegelikkusega. Esiteks ei saanud HRV-le 
mingit kohta ÜRO-s taastada, sest tal polnud seda seal kunagi varem olnud, ning tei-
seks, kuidas sai tunnistada, et Hiina Vabariigi, ÜRO asutajaliikme esindatus oli ebasea-
duslik. Tähelepanuväärne on veel, et kahe alternatiivse resolutsiooni teksti, millest 
ühe järgi oleksid nii HRV kui ka HV saanud ÜRO-s esindatuse („kaks Hiinat“) ning teise 
järgi oleks HRV saanud Hiina esindajaks ja Taiwan ÜRO liikmeks Taiwani nime all („üks 
Hiina“, „üks Taiwan“) ei võetud üldse arutuselegi. Sellega oli ühe Hiina põhimõtte HRV 
versiooni pandora laegas avatud ja see alustas oma võidukäiku maailmapoliitikas.

Taiwani ajalehe The Liberty Times 2. novembri 2021 juhtkiri ajaloolise resolutsiooni 
vastuvõtmise 50. aastapäeva puhul võtab selle kentsaka, kuid kestva pretsedendi 
kokku nõnda:

Rahvusvahelise õiguse seisukohalt on resolutsioon nr 2758 konsensuslik ega ole kuidagi 
õiguslikult siduv. Selle tõlgendamine ja rakendamine sõltub iga riigi välispoliitikast ning 
valitsuse ja kodanike arvamusest. Hiina on fabritseerinud resolutsioonile õigusliku aluse, 
laiendanud selle tõlgendamist ja kohaldamist ning „smugeldanud“ selle ÜRO süsteemi, 
selle allasutustesse ja sekretariaati, nõudes, et kõiki Taiwanit puudutavaid küsimusi käsitle-
taks „ühe Hiina“ põhimõtet järgides. (The Liberty Times, 2021)

ÜRO resolutsioonile sekundeeris mõni kuu hiljem USA ja HRV esimesel tippkohtumi-
sel Hiinas allkirjastatud suhete normaliseerimise kokkulepe, mis on tuntud Shanghai 
kommünikee nime all. Toonase riigisekretäri Henry Kissingeri saladuskatte all algata-
tud kahe suurriigi lähenemise avaakordis kõlas USA seisukoht järgmiselt:

USA tunnistab, et kõik hiinlased mõlemal pool Taiwani väina on seisukohal, et on vaid üks 
Hiina ja Taiwan on Hiina osa. USA valitsus ei vaidlusta seda seisukohta. Ta kinnitab veel kord 
oma huvi Taiwani küsimuse rahumeelse lahendamise vastu hiinlaste endi poolt. (Shanghai 
Communiqué, 1972)

Sellega tunnistati nn Taiwani küsimus Hiina siseasjaks, mis oli vesi HRV veskile oma 
monopoolse välispoliitika ajamisel.

Kissingerist sai nõnda ühe Hiina põhimõtte põlistamise „ämmaemand“. Ta tunnistab 
ka aastakümneid hiljem oma tugevat Hiina-sentimenti ja ilmeksimatust: „Hiina ei näe 
end mitte tõusva, vaid naasva võimuna /.../ Ta ei näe tugeva Hiina väljavaadet, mis 
avaldab mõju majanduse, kultuuri, poliitika ja sõjanduse valdkondades, ebaloomuliku 
väljakutsena maailmakorrale, vaid pigem tagasipöördumisena normaalse asjade seisu 
juurde“ (Kissinger, 2012, p. 546).
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USA eeskujul hakkasid ka teised lääneriigid seadma sisse ametlikke suhteid HRV-ga, 
nõustudes ühe Hiina põhimõttega. USA jõudis diplomaatiliste suhete sõlmimiseni ise 
alles 1979. aastal, kinnitades vastavas ühisdeklaratsioonis: „Ameerika Ühendriikide 
valitsus tunnistab Hiina seisukohta, et on ainult üks Hiina ja Taiwan on Hiina osa“ 
(Joint Communiqué, 1979). Samas lõi USA suhete jätkamiseks Taiwaniga eri seaduse 
Taiwani suhete akti nimelise dokumendi kujul (Taiwan Relations Act, 1979).

HRV on oma doktriini Taiwani küsimuses esitanud kolmes nn valges paberis, vasta-
valt 1993., 2000. ja kõige viimati 2022. aastal (White paper, 1993; White paper, 2000; 
White paper, 2022). Kõikide nende põhisõnum on sama, kuid igaüks neist peegeldab 
sõnastuse ja rõhuasetusega teatud määral oma aega, kuna on tõukunud HRV–Taiwani 
suhete ajastuspetsiifilistest sündmustest ja olukordadest. Neis kinnitatakse Taiwani 
Hiina „emamaaga“ taasühendamise paratamatust ja lubatakse seda teha „üks riik, 
kaks süsteemi“ põhimõttel, mis tagaks Taiwanile ulatusliku autonoomia ja territoo-
riumi sisemise süsteemi jätkamise, nagu see pidi olema ka Hongkongi ja Macau puhul. 
Nagu me teame viimaste aastate sündmustest, ei ole HRV esimese puhul seda pida-
nud, mis on suurendanud nii Taiwani valitsuse resoluutset vastuseisu kui ka avaliku 
arvamuse skepsist.

Lisaks valgetele paberitele tuleb viidata HRV-s 2005. aastal vastuvõetud nn eraldumis-
vastasele seadusele, mis sätestab riigi õiguse kasutada sõjalist jõudu Taiwani vastu, 
kui viimase valitsus peaks ametlikult iseseisvuse välja kuulutama:

Juhul, kui „Taiwani iseseisvust” nõudvad separatistlikud jõud peaksid mistahes nime all või 
mistahes viisil põhjustama Taiwani Hiinast eraldumise või kui peaksid aset leidma olulised 
intsidendid, millega kaasneb Taiwani eraldumine Hiinast või kui rahumeelse taasühenda-
mise võimalused peaksid olema täielikult ammendatud, rakendab riik Hiina suveräänsuse 
ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmiseks mitterahumeelseid vahendeid ja muid vajalikke 
meetmeid. (Anti-Secession Law, 2005)

HRV agressiivne välispoliitika on viinud viimastel aastatel lääneriikide seas ühe Hiina 
põhimõtte toimekindluse kahtluse alla seadmisele ja teede otsimisele tugevdamaks 
poliitilisi sidemeid Taiwaniga. Pärast aastakümnete pikkust võidukäiku hakkab see 
narratiiv näitama murenemise märke.

5. HIINA RAHVA SUUR TAASSÜND

Hiina rahva suur taassünd (hn 中華民族偉大復興 zhōng huá mín zú wěi dà fù xīng) 
on olnud HRV domineeriv narratiiv viimase kümnendi jooksul. Xi Jinping käivitas selle 
vahetult pärast võimuletulekut 2012. aastal ja sellest on saanud tema poliitilise prog-
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rammi üks peamisi kaubamärke. See moodustab raamloosungi „Hiina unistus“ (hn 
中國夢 zhōng guó mèng) poliitilise sisu ja on seotud 2017. aastal HKP XIX kongressil 
välja käidud Xi Jinpingi nn uue ajastu (hn 新時代 xīn shí dài) kontseptsiooni ja Xi Jin-
pingi ideede (hn 習近平思想 xí jìn píng sī xiǎng) kui partei juhtideoloogia viimase 
lisandusega. (Vt McCahill, 2017) Hiina unistus ise on üsna ebamäärane väljend, mille 
üle ometi laialdaselt arutletakse erinevatest vaatenurkadest nii Hiina kui ka lääne 
akadeemilistes diskursustes alates sotsioloogilistest uurimustest hiinlaste hoiakute, 
ootuste ja väärtushinnangute kohta kuni ülimalt politiseeritud ideoloogiliste kont-
septsioonideni, mis väljendavad HKP poliitilisi eesmärke.

Hiina rahva suur taassünd liigitub kindlasti eelkõige identiteedinarratiivide hulka, kuid 
tal on ka süsteeminarratiivi tunnused.

Narratiivi juured ulatuvad tagasi iidsesse ettekujutusse ideaalsest minevikust, mille 
üle valitsejad ja mõttetargad rahutuste ja allakäigu ajastutel mõtisklesid ja arutlesid 
ning tegid plaane selle taastamiseks. „Tagasi muistsesse“ (hn 复古 fù gǔ) on olnud 
konfutsianistlike riigiuuenduste alusmõte läbi aegade, mida kandis unistus täiuslikust 
minevikust, muistsest nn kuldajastust, mil taevaalust valitsesid targad pühak-kunin-
gad ja ühiskonnas toimis suur harmoonia. HKP püstitatud Hiina rahva suure taassünni 
eesmärk lähtub samast loogikast: Hiinat tuleb uuendada, tuleb taastada positsioon ja 
võim, mis tal kunagi on olnud. Hüüdlause viimane osa (hn 復興 fù xīng) tähendabki 
sõna-sõnalt ’taastada õitseng’.

Teisest küljest on Hiina unistus kui Hiina rahva avaliku arvamuse ja ootuste komp-
leks kujundatud nn Ameerika unistuse (ingl American dream) eeskujul. Seda aspekti 
on laialdaselt uurinud lääne, peamiselt Ameerika sotsioloogid ja politoloogid ning ka 
Hiinas endas on seda tähelepanelikult jälgitud ja analüüsitud. Seega tugineb Hiina 
unistus kui Xi Jinpingi ajastu poliitiline juhtkiri, millele antakse sisu Hiina rahva suure 
taassünni loo kaudu, mõlemale, nii sügavalt traditsioonilisele Hiina kunagise suuruse 
ja hiilguse taastamise vaatele kui ka tänapäeva inimeste unistusele jõukusest, heast 
elust ja uhkusest olla hiinlane.

Hiina rahva suure taassünni lool on mitu aspekti. Esimene on sotsialismi-idee paika-
pidavuse ja kommunistliku partei juhirolli tunnistamine. HKP ametlikud juhtkirjad esi-
tavad Hiina unistust Hiina eripäradega sotsialismi põhiolemusena, mida Hiina rahvas 
suudab ellu viia ainult HKP juhtimisel marksismi-leninismi järgides. Eespool tsiteeri-
tud HKP 100. aastapäeva kõnes ütles Xi Jinping: 

Me peame jätkama marksismi kohaldamist Hiina kontekstiga. Marksism on põhiideoloogia, 
millele meie partei ja riik on rajatud; see on partei hing ja lipp, mille all ta edasi liigub. HKP 
toetub marksismi põhitõdedele ja põhimõttele otsida tõde faktidest. Hiina tegelike olude 
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põhjal oleme välja töötanud selge arusaamise tänapäeva suundumustest, haaranud initsia-
tiivi ajaloos ja teinud põhjapanevaid avastusi. Oleme seega suutnud jätkuvalt kohandada 
marksismi Hiina konteksti ja meie aja vajadustega ning juhtida hiina rahvast meie suure sot-
siaalse revolutsiooni edasiviimisel. Põhimõtteliselt seisneb meie partei võimekus ja Hiina 
eripäradega sotsialismi tugevus just marksismi toimimises. (Xi, 2021)

Teine on lääne väärtuste terav kriitika ja neile vastandumine. See tendents on läbi-
valt sümptomaatiline praegusele HKP poliitilisele kursile ja kommunistliku ideoloogia 
järgi toetab Hiina unistuse täitumist. Läänevastase hoiaku näiteks on „seitse [teemat], 
millest ei tohi rääkida“ (hn 七個不要講 qī gè bù yào jiǎng), Xi Jinpingi esimesel ame-
tiaastal (2013) välja antud tabude nimekiri, mille üle arutamine eriti ülikoolides ja 
ajakirjanduses on keelatud. Need teemad on universaalsed väärtused, ajakirjandus-
vabadus, kodanikuühiskond, kodanikuõigused, HKP ajaloos tehtud vead, nn semuka-
pitalism (ingl crony capitalism) ja õigusemõistmise sõltumatus (Lam, 2013).

Kolmas aspekt on Hiina majanduse arendamine, et tõusta maailma esimajanduseks, 
kõige jõukamaks ja mõjukamaks riigiks. See eesmärk on lähedal täitumisele, sest 
Hiina on majanduse kogumahult maailma riikide seas juba teisel kohal ning maail-
mamajanduse toimimine sõltub vastastikku seotud tarneahelate kaudu suurel määral 
Hiina majanduse käekäigust. Majanduslik aspekt hõlmab ka hiinlaste elatustaset, mis 
on Xi juhtimise ajal kõvasti paranenud ja jõudnud partei retoorika järgi mõõduka hea-
olu (hn xiaokang) tasemele.

Neljas on sõjaline aspekt. Hiina on kasvanud Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna 
regionaalseks sõjaliseks suurjõuks, olles aasta-aastalt üha enesekindlam ja agressiiv-
sem. See tekitab tõsist muret USA-le ja tema liitlastele, samuti Indiale, sundides neid 
võtma kasutusele vastumeetmeid. Olukord regioonis on jõudnud võidurelvastumise 
ja külma sõja mõõtmeni. HKP sõjaliste ambitsioonide väljenduse näiteks on väljavõte 
esimees Xi aastapäevakõnest (Xi, 2021):

Eelseisval teekonnal peame täielikult rakendama parteilist mõtteviisi sõjaväe tugevdami-
seks uuel ajastul, samuti oma sõjalist strateegiat uueks ajastuks. Me peame säilitama par-
tei absoluutse juhtimise rahva relvajõude üle ja järgima Hiina sõjalise arengu teed. Raken-
dame kõikehõlmavaid meetmeid relvajõudude poliitilise lojaalsuse suurendamiseks, nende 
tugevdamiseks reformide, tehnoloogia ja pädeva personali koolitamise kaudu ning nende 
juhtimiseks vastavalt seadustele. Tõstame oma rahva relvajõud vastavaks maailma standar-
ditele, et me valdaksime suuremat suutlikkust ja usaldusväärsemaid vahendeid oma riikliku 
suveräänsuse, julgeoleku ja arenguhuvide kaitsmisel.

Viies aspekt on Hiina võimekuse ja autoriteedi kasv rahvusvahelises poliitikas – dip-
lomaatias ja rahvusvahelistes organisatsioonides. Hiina jõupingutuste eesmärk on 
saada kõigi poolt tunnustatud maailma liidriks ja tõugata sellelt positsioonilt USA. 
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Kombineeritud targa jõu (ingl smart power) rakendusega on ta olnud sellel teel üsna 
edukas, hõivates juhtpositsioonid mitmes ÜRO allasutuses ja kasutades neid tõhusalt 
riiklikes huvides.6 Oluline valdkond HRV tegevuses rahvusvahelistes organisatsiooni-
des on Hiina väärtussüsteemi propageerimine ja selle paremuse tõestamine ülalkirjel-
datud algatuse „inimkond kui ühise saatusega kogukond“ kujul. See on peamine väl-
jund, mida Hiina praegu kõigi oma pehme jõu vahendite ja võimekuste kaudu levitab.

Kuues aspekt, mis jääb Hiina rahva suure taassünni diskursuses sageli tähelepanuta, 
on etniline ehk rahvuslik aspekt. Hiinakeelne 民族 mín zú tõlgitakse inglise keelde ena-
masti sõnaga nation, mis on mõnevõrra eksitav, sest sõna tähendus on inglise keeles 
pigem people, nationality, ethnic group, eesti keeles ’rahvus’. Xi Jinpingi rahvuspoliiti-
kas on ainulise ja ühtse hiina rahvuse kujundamine üks keskseid teemasid. See näeb 
ette rahvusvähemuste sulandumise suurde hiina rahvasse, mis loomulikult tähendab 
hani keele ja hiina kultuuri omaksvõtmist, seega kõikide impeeriumi kuuluvate mitte-
hiina rahvaste assimileerimist ehk hiinastamist. See on midagi sarnast Nõukogude Lii-
dus omal ajal rakendatud kavaga uue etnilise koosluse – venekeelse nõukogude rahva 
– kujundamiseks suure vene rahva baasil. Hiinas rakendatavaid drastilisi hiinastamise 
ning mittehiina rahvaste represseerimise ja rahvuskultuuride allasurumise meetmeid 
vaadeldakse mõnede lääne inimõigusorganisatsioonide poolt kultuurigenotsiidina (vt 
nt The Uyghur Genocide, 2021). Hiljutine ÜRO inimõiguste ülemkomissari ameti (ingl 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR) raport 
(OHCHR Assessment, 2022) tõstab samuti esile inimõiguste ränka rikkumist Hiina Xin-
jiangi Uiguuri autonoomses regioonis terrorismi ja ekstremismi vastu võitlemise sildi 
all, mida on määratletav inimsusevastase kuriteona.

Hiina rahva suure taassünni eesmärkide täitmiseks on HRV valitsus käivitanud mit-
meid hiigelprogramme, nagu Made in China 2025 (hn 中國製造 2025 zhōng guó zhì 
zào 2025) Hiina tootmise ja ekspordi tugevdamiseks, tee ja vöö algatus (hn 一带一路 
yī dài yī lù, ingl Belt and Road Initiative) Hiina majandusvõimu kehtestamiseks trans-
porditaristute rajamise ja finantseerimise teel teistesse maadesse nn suurriigi diplo-
maatia (hn 大国外交 dà guó wài jiāo) strateegia raames ning sõjalise ja tsiviiltootmise 
sulandamine (hn 軍民融合 jūn mín róng hé, ingl Military-civil Fusion) Hiina sõjatöös-
tuskompleksi väljaarendamiseks ja Rahvavabastusarmee võimekuse tõstmiseks.

Xi Jinpingi kuulutatud n-ö uuel ajastul peab Hiina jõudma rahvusvahelises poliitikas 
lähemale keskpunktile. Alternatiivina lääne demokraatiale esitletakse Hiinat justkui 
uut võimalust teistele riikidele, andes maailma probleemidele „Hiina lahenduse“.

6  Seda teemat käsitletakse põhjalikumalt Märt Läänemetsa ja Vladimir Sazonovi hetkel veel avalda-
mata eriuurimuses „Hiina Rahvavabariigi ja Venemaa Föderatsiooni tegevus rahvusvahelistes organi-
satsioonides ja selle mõju Eestile.“
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Lääne kriitikud leiavad, et esimees Xi Hiina unistust võib võtta kui aja tagasikerimist 
nn kangelaste kultuse poliitikasse. Ta nõuab suuremat ustavust parteile ja on loonud 
enda ümber isikukultuse, mis meenutab HKP varasema juhi Mao Zedongi oma. Xi ees-
märk on säilitada praegune sisepoliitiline kord – kommunistliku partei ainuvõim –, 
saada tagasi „kaotatud territoorium“ (Taiwan), saada suurimaks majandusjõuks maa-
ilmas ning suurendada jõuliselt sõjalist kohalolekut Aasias ja Vaikse ookeani regioo-
nis. Xi autokraatlikku Hiinat tahetakse lasta paista parema ja edukama alternatiivina 
demokraatlikule maailmakorrale, mida põlastatakse kui jätkusuutmatut ja valitse-
misvõimetut. BBC endine Hiina toimetaja Carrie Gracy võttis juba 2014. aastal Hiina 
püüdlused irooniliselt kokku väitega: „Hiina unistuse poliitika ei ole midagi muud, kui 
autoritaarsuse taassünd.“ (Gracy, 2014)

KOKKUVÕTE

Hiina Rahvavabariigi ja seda juhtiva Hiina Kommunistliku Partei välispoliitika pea-
suund saada maailma juhtivaks suurvõimuks on saanud ilmselgeks. HRV eesmärk ei 
ole ei vähem ega rohkem kui asendada viimased aastakümned USA juhtimisel püsinud 
liberaal-demokraatlik maailmakord (ld Pax Americana) Hiina korraga (ld Pax Sinica). 
Hiina poliitilise süsteemi autoritaarse olemuse tõttu nähakse seda läänes õigustatult 
eksistentsiaalse julgeolekuohuna kõigile lääne alliansi riikidele ja rahvastele. Lootu-
sed ja ootused, et Hiina majanduse ülesehitamise ja integreerimise kaudu maailma-
majandusse, kuhu lääneriigid on tohutult panustanud, muutub ka Hiina poliitika, mis 
võimaldab lõimida ta sujuvalt praegusesse rahvusvaheliste suhete süsteemi, on läbi 
kukkunud. HRV ei ole oma poliitilist suunda muutnud ja majanduse tugevnedes on 
kasvanud tema autoritaarsed ja agressiivsed püüdlused. Seega ei jää lääne alliansil 
üle muud, kui muuta oma poliitikaid Hiina suhtes ning kohaldada vastumeetmeid HRV 
maailmavallutuslike ambitsioonide peatamiseks.

Need meetmed saavad olla seda edukamad, mida paremini me Hiinat kui konku-
renti, rivaali või ka potentsiaalset vastast tunneme ja tema poliitikaid läbi näeme. See 
algab Hiina lugude ehk narratiivide mõistmisest, mis suuresti kujundavad meie suh-
tumist temasse. Nagu artikli algul öeldud, on riikide ja alliansside võitlus mõjuvõimu 
pärast maailmas võitlus narratiivide vahel: kelle lood on atraktiivsemad, kes oskab 
neid paremini esitada ja rakendada oma poliitika teenistusse, kes paneb teisi oma 
narratiive uskuma ja nende järgi toimima, ongi võitja. Hiina on seda osanud ja tema 
senine edu seisneb just narratiivide oskuslikus kasutamises. Lääne valearvestused ja 
nüüdne ehmatav äratundmine on põhjustatud sellest, et Hiina lugusid on usutud ja 
oma poliitikaid kujundatud nende järgi. Kui me loome endale võimekuse näha lugude 
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taha, hajutada nende näiliku tõepärasuse ja suhtuda neisse kriitiliselt, on see aluseks 
arendada võimekust vähendamaks agressiivsest suurriigist lähtuvaid julgeolekuohte. 
Üheks selle võimekuse osaks on muidugi luua ja levitada oma lugusid ning veenda 
teisi, sh hiinlasi, neid uskuma ja tõsiselt võtma.

Artikkel püüab anda esialgse teekaardi Hiina strateegiliste narratiivide tundma- 
õppimiseks.
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VENEMAA USUSÕJAST  
JA MILITAARRIIKLUSEST  

Võtmesõnad: Venemaa, Vene Maailm, Vene Õigeusu Kirik, ususõda, 
militaarriiklus

Ülevaade. Artiklis kontrollitakse hüpoteesi, mille järgi Venemaa sõjapidamist legiti-
meerivad ideed kattuvad osaliselt ususõja ideedega. Teiseks hinnatakse, mil määral 
leiab niisugune seos praktilist kinnitust praeguses (2022) Vene-Ukraina sõjas. Vene-
maa riikliku julgeolekustrateegia tuvastamiseks hinnatakse president Putini ja riigi 
juhtideoloogide avalikke seisukohavõtte, tehes seda koos sõjapidamises avalduvate 
käitumisviiside analüüsiga.
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SISSEJUHATUS

Venemaa sõjapidamise traditsioonis võib tuvastada ususõja elemente. Teema aktuaal-
sus on kasvanud viimasel paaril aastakümnel, kuid hüppeliselt pärast Vene-Ukraina 
sõja puhkemist tänavuse aasta kevadel, sest Venemaa sõjaväelaste tegevus on sageli 
vastuolus mitte ainult läänemaailma militaarstrateegia ja sõjapidamise põhimõte-
tega, vaid ka rahvusvahelise humanitaarõiguse normidega. Seevastu muslimite püha 
sõjaga kokku kõlavaid jooni saab välja tuua mitu, kui meenutada kasvõi Tšetšeenia 
päritolu nn kadõrovlasi, kes kannavad Georgi linte, väidavad end olevat tõsiusklikud 
muslimid ja hüüavad lahingusse minnes Allahu Akbar.1 Ususõjale viitab Vene Õigeusu 
Kiriku (VÕK) vaimulike tegevus, kes õnnistavad sisse relvi, mida kasutatakse Ukraina 
linnade ründamisel ja inimeste tapmisel.

Artikli eesmärk on kontrollida hüpoteesi, mille järgi samastuvad vähemalt osaliselt 
Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kindralstaabi ülema kindral Valeri Gerassimovi 
artiklis (Герасимов, 2013) mainitud ja paljude teistegi Vene Maailma eestkõnelejate 
toodud ideed usu- ehk püha sõjaga, teisisõnu religiooni huvides ja selle nimel peetava 
sõjaga2. Teiseks hinnatakse, mil määral leiab niisugune seos praktilist kinnitust prae-
guses Vene-Ukraina sõjas.

Artiklis keskendutakse paralleelselt kahe erineva valdkonna analüüsile: esiteks sõna-
des väljendatule ehk deklareeritavale ja teiseks tegudes avalduvale. Venemaa riikliku 
militaarstrateegia (laiemas tähenduses suure strateegia) tuvastamiseks tuleb analüü-
sida riigi liidri seisukohavõtte, tehes seda koos käitumisviiside analüüsiga. Venemaa 
nn sõjalise mõtte lahknemised sõjalistest tegudest võivad olla suured ja põhimõtteli-
sed, olles samas kindlasti informatiivsed.

1 Sellekohaseid viiteid leiab suurel hulgal näiteks Ramzan Kadõrovi TikToki videoklippidest (Ukrai-
neforforeginers, 2022).

2 Edaspidi kasutatakse mõisteid ususõda, religioosne sõda, püha sõda sünonüümidena lähtu-
des asjaolust, et neid kõiki iseloomustab religiooni kaudu võidu ja vaenlase defineerimine ning 
sõjapidamise reeglite kehtestamine. Seejuures võib religioon ise esineda ka kvaasireligioonina 
või isegi ateismi erivormina.
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1. VENE USUSÕJA ERISUSED VÕRRELDUNA DŽIHAADIGA

Ususõja teevad eriliseks sõjapidamiseks kolm põhitunnust. Esiteks, mille nimel, mis 
eesmärgil sõditakse ehk kuidas defineeritakse võit. Teiseks, kelle vastu sõditakse ehk 
kes määratleb kuidas argumenteerides vaenlase. Ja kolmandaks, kuidas sõditakse ehk 
milliseid vahendeid kasutatakse ja millised on reeglid. Ususõja puhul taanduvad need 
kõik religioonile – see tähendab, et sõditakse religioosselt defineeritud koosluse üle-
maailmse võidu nimel, sõda peetakse usuvaenlaste vastu ning sõjapidamise vahen-
did ja reeglid on saanud heakskiidu Jumalalt ehk üleinimlikust sfäärist. Sõjast saab 
nii pühadus, sest ususõdalased on veendunud neile Jumala poolt antud piiramatutes 
volitustes (Lewis, 1990).

Tõendeid sõja kasutamise kohta usu tööriistana leiab Vanast Testamendist kuni kaas-
ajani välja (Van Creveld, 2006, lk 143–150). Ususõda võib toimuda nii võõrvallutajatele 
vastupanu osutamise vormis kui ka hävitussõjana vaenlaselt vallutatud territooriumi-
del. Niisugune sõda hõlmab usukooslust tervikuna, kõik ressursid rakendatakse püha 
eesmärgi teenistusse. Kui tegemist on teokraatiaga, kus valitsejatel on religioosne 
legitiimsus, siis kaasatakse ususõtta kogu riik ja elanikkond. Piltlikult öeldes pole sõda 
sel juhul a’la Clausewitz „poliitika jätkamine teiste vahenditega“, vaid riiklikuks poliiti-
kaks saab „sõjapidamise jätkamine kõigi vahenditega“. 

Kõige tugevamalt on ususõja traditsioon ennast sisse seadnud islami maailmas, kuigi 
muslimite püha sõja ja džihaadi vahekord on mitmetähenduslik (Kepel, 2002). Dži-
haad on laiema tähendusega mõiste kui otsene relvastatud võitlus islami usu nimel. 
Kuid samavõrra kehtiv on alternatiivne väide, et Koraan aktsepteerib üksnes religioos-
selt põhjendatud relvastatud võitlust (Khadduri, 2005). Džihaadile ehk pingutusele 
Jumala teel on pühendatud kolmandik Koraani mahust (Peterson, 2005, lk 5). Mus-
limid peavad järgima islami viit3 põhialust, millele lisandub sisuliselt kuuendana dži-
haadi nõue. Suur džihaad toimub inimeses endas, et saada üha paremaks muslimiks 
ja jõuda paradiisi. Väikest džihaadi peetakse kõigi käepäraste vahenditega alates var-
jatud vastupanust ja võitlemisest sõnaga (sealhulgas vaenlase eksitamisest vale abil) 
ning lõpetades relvastatud võitlusega vaenlase vastu (Johnson, 1997). 

Pole võimalik olla muslim ehk Allahi tahtele allaheitnu, olemata seejuures usu nimel 
pingutaja: seal, kus on islam, on ka džihaad (Peterson, 2005). Umma kui muslimite 
ülemaailmne kogukond koosneb usklikest, kellel on erinev taust, päritolu, elupaik ja 
rahvuslik kuuluvus. Muslimite kogukonnal pole füüsilisi piire, see grupp on üks ter-
vik väga kindlal viisil – liikmeid ühendab ühine usk ainujumalasse. Nad kõik usuvad 

3 Islami viis nn sammast on usk Allahisse ja prohvet Muhamedi (usutunnistus), palvus, paast, 
usumaks varalt (annetamine) ja palverännak Mekasse (vt nt Schimmel, 2001, lk 36–37).
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Ühte Jumalat, kelle ees nad on võrdsed ning keda prohvet Muhamed kutsus „minu 
rahvaks“.4

Muslimite usukogukonda kuulumiseks on kaks võimalust: sünnijärgselt või elu kestel 
konverteerununa. Islamisse konverteerumine on individuaalne tahteakt, milleks keh-
tivad täpsed reeglid. Nii tuleb kahe muslimist tunnistaja juuresolekul öelda välja kin-
del fraas, mis kinnitab usukuulutust: „Ma tunnistan, et pole teisi jumalaid Allahi kõrval 
ja et Muhamed on Jumala prohvet“ (Schimmel, 2001, lk 36). Koraan keelab vägivaldse 
usu pealesurumise teiseusulistele, sest inimesele peab tulema personaalne Allahi 
kutse „ärkamiseks“.

Tänasel Venemaal ei ole ususõda jõudnud džihaadiga võrreldavasse kontseptuaalse 
väljaarendatuse tasemele, pealegi seisavad sõnades nii Kreml kui ka VÕK ülemaailmse 
rahu eest. Putini-aegne püha võitlus jääb terviklikkuses alla ka marksismi-leninismi 
ajastu ideoloogilistele „suursaavutustele“ (nt Lenin kui proletariaadi vabadusvõitluse 
prohvet, Nõukogude Liit kui ülemaailmse rahuvõitluse keskus). Bolševistlik messia-
nism oli üldtuntud, kuigi maskeeruti modernseks, viies esmalt enda maa ja rahvaga 
läbi futuristlikke eksperimente, mille tulemused pidid laienema ja olema teedrajavad 
kogu inimkonnale (Pipes, 2005). Bolševike maailmarevolutsioon ja klassivõitlus uue 
maailma (ülemaailmse kommunismi) eest on käsitatavad püha sõjana. N-ö sisemine 
ja väline klassivõitlus oli bolševike jaoks samasugune religioosne ettevõtmine, mille 
alla kuulus võitlus nii enda teadvuses olevate kapitalistlike iganditega kui ka relvasta-
tud võitlus maailmarevolutsiooni eest, nagu muslimite jaoks on olnud džihaad selle 
erinevates vormides (Saar, 2014, lk 282–287). 

Venelaste tänast ususõda peetakse usukogukonna nimel, mida määratletakse Vene 
Maailmana (vn Russki Mir). Mir (vn мир) tähistab mõistena üheaegselt kogukonda, 
külakogukonda või külavalitsust, kuid tähendab kirikuslaavi keeles ka ühiskonda, maa-
ilma ja rahu seisundit.5 Richard Pipesi arvates oli miri traditsioon Venemaal peamine 
põhjus, miks sellel maal kujunes välja just patrimoniaalse riikluse tüüp (Pipes, 1992, 
p. 17).

Vene Maailm kujutab endast kultuurilis-tsivilisatsioonilist, geopoliitilist ja religioos-
set kontseptsiooni. Kontseptsioon on eklektiline ja loodud postmodernistlikus võt-

4 Legendi järgi kaitseb ummasse kuulujaid Jumala viha eest nende eriline suhe prohvet Muha-
mediga. Kui viimasel kohtupäeval hüüavad kõik nafsi, nafsi (’mina, mina ise’, ’palun andestust’), 
siis sekkub Muhamed ja hüüab ummati, ummati (’minu kogudus’) ning kostab oma koguduse 
liikmete eest (Schimmel, 2001, lk 23).

5 Nõukogudeaegne venekeelne loosung „миру мир!“, mida tõlgiti kui ’rahu maailmale!’, oman-
dab seetõttu hoopis teistsuguseid tähendusi, sarnanedes islamist tuntud „rahu koja“ mõistega 
– näiteks, et lõplik rahu maailmas on võimalik alles siis, kui kommunism on võitnud ülemaa-
ilmse jõukatsumise.
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mes erinevatest ajaloo etappidest pärit vastuolulistest komponentidest, põhistamaks 
Putini režiimi imperiaalseid ambitsioone. See kätkeb endas ideed riikideülesest Vene 
tsivilisatsiooni levialast, mida nimetatakse Pühaks Venemaaks ning mis hõlmab Vene-
maa Föderatsiooni, Ukraina ja Valgevene (kohati ka Moldova ja Kasahstani), ent ka 
kõiki etnilisi venelasi ja vene keelt kõnelevaid ning vene kultuuri omaks võtnud ini-
mesi üle kogu maailma (Kirik ja Teoloogia, 2022). 

Vene Maailmal pole sarnaselt islami ummale füüsilisi piire, sellel on otsene seos kõigi 
maade, riikidega, territooriumidega, kus elab etnilisi venelasi või kus on vene keele 
kasutamise traditsioon. Sünnipärasest kuulumisest Vene Maailma lisaks Vene koda-
kondsusele pole palju teada. Täielikult puudub individuaalse kutse kontseptsiooni 
analoog, sest Vene Maailma ei kutsuta individuaalselt Jumala poolt, vaid teatavatele 
inimgruppidele tehakse teatavaks nende sinna kuulumine. Vene Maailma kuuluvad 
kõik need, kes peaksid (Moskva hinnangul?) tundma ennast sinna kuuluvana, mingeid 
muid eristavaid kriteeriume pole. Väljavalitute keeldumine kuulumast Vene Maailma 
tähendab reeturlust koos vastavate järelmitega.6 Grupi iga liige oleks nagu niisugu-
sele „kollektiivsele kutsele“ kohustatud alluma. Teiseks ei ole Vene Maailma põhistav 
religioossus samavõrd selgelt paigas nagu islamis, kus usklikul on kindlad religioossed 
kohustused. Allumine hulgale igapäevaelu keeldudele-käskudele koos spetsiifiliste 
väliste tunnustega võimaldavad muslimitel suhteliselt kergesti n-ö omasid tuvastada.

Vene Maailm on erinevalt muslimite ummast tsentraliseeritud ja hierarhiline ehk otse-
selt seotud allumisega Moskvale. Vene Maailmal on üks ja ainus ühine poliitiline kesk-
punkt (Moskva, Kreml), ühine ajalooline vaimne läte (Kiiev kui „kogu Venemaa ema“), 
ühine keel (vene keel), üks ühine kirik (Vene Õigeusu Kirik ja Moskva Patriarhaat) ning 
üks ühine patriarh (Moskva patriarh), kes töötab presidendi ehk rahvusliku juhiga 
(Putiniga) „sümfoonilises kooskõlas“, hoides alal erilist ühist vaimulaadi, moraali ja 
kultuuri (Kirik ja Teoloogia, 2022). VÕK üritab täita tühjaks jäänud kohta pärast NLKP 
kui bolševike riigi ideoloogilise toe ajaloo areenilt kadumist. Juba 2014. aastal edas-
tas VÕK selge sõnumi, et ta käsitleb Vene-Ukraina konflikti religioosse kokku põrkena 
(Riistan, 2016, pp. 207–208). VÕK loob Kremli võimudele regulaarselt baasargumente 
õigustamaks sõjalist invasiooni Ukrainasse 2022. aastal (Kilp & Pankhurst, 2022).

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas 5. septembril 2022 välja Venemaa uue 
välispoliitilise doktriini nimetusega Vene Maailm (Путин, 2022). Putini heaks kiide-
tud 31-leheküljeline doktriin sätestab, et Venemaa peab „kaitsma, kindlustama ja 
edendama Vene Maailma traditsioone ja ideaale“. Venemaa Föderatsioon pakub tuge 

6 Ka Nõukogude Liidu kodakondsusest polnud üldjuhul võimalik loobuda, sellekohase soovi 
avaldamine tähendas kodumaa reetmist. Küll aga võidi inimeselt (nt dissidentidelt) karistuseks 
võtta ära Nõukogude Liidu kodakondsus ja see inimene sunniviisiliselt riigist välja saata.
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välismaal elavatele kaasmaalastele nende õiguste realiseerimiseks, nende huvide 
kaitse tagamiseks ja vene kultuurilise identiteedi säilitamiseks, öeldakse doktriinis. 
Dokumendi järgi peab Venemaa tugevdama koostööd teiste slaavi rahvaste, samuti 
Hiina ja Indiaga ning tugevdama sidemeid Lähis-Ida, Ladina-Ameerika ja Aafrikaga. 

Ukrainal kui suveräänsel riigil selles kontseptsioonis kohta ette nähtud ei ole. Pühas 
sõjas suhtutakse just sugulasrahvastesse, kes keelduvad kaasa löömast üleilmses üri-
tuses, kui reeturitesse. Juba Putini sõjakuulutuses vahetult enne 24. veebruari 2022 
kõlasid püha sõja motiivid, kui ta Püha Venemaa huvide nimel eitas ukrainlaste kui 
rahva olemasolu ja Ukraina riigi eluõigust (Putin, 2022). Kremli väited Kiievis võimu 
haaranud „bandeeralastest ja neonatsidest“ on näide ususõjaga kaasnevast vastas-
poole demoniseerimisest. Lisanduvad Vene sõjaväelaste poolt süstemaatiliselt korda 
saadetavad inimsusevastased ja sõjakuriteod, mis on sihitud rahumeelse elanikkonna 
ehk kõigi ukrainlaste vastu ainuüksi põhjusel, et okupante ei võetud Ukrainas vastu 
soola-leivaga.

2. VENEMAA USUSÕJA LAINED 20. JA 21. SAJANDIL 

Muslimite džihaad tähendab kestvat sõjaseisukorda seni, kuni islamimaailm (ar Dar 
al-Islam, ’rahu koda’) on võitnud mitte-islamimaailma (ar Dar al-Harb, ’sõja koda’), 
ehkki džihaad pole katkematu aktiivne lahingutegevus (Khadduri, 2005, pp. 55–73). 
Teatavasti peetakse muslimite relvastatud võitlust traditsiooniliselt kahel moel: 
razziana, mis osmanite ajal tähendas regulaarseid röövretki uskmatute maale ning 
millega hoiti piirialasid ebakindluses ja tuletati pidevalt vastasele meelde tema haa-
vatavust. Interventsiooni esimesele faasile, millega täideti ususõja pidamise kohus-
tust suuremastaabiliste, keskselt koordineeritud sõdade vahel, pidi järgnema põlistav 
vallutus. Vallutussõja puhul oli tegemist sultani võimu ja Muhamedi õpetuse kestva 
levitamispüüdega, mille tulemuseks pidi olema uue territooriumi hõivamine ja islami 
mõjuala laiendamine (Hattenhauer, 2007, lk 488). 

Ka Venemaa ususõda kestab katkematult, aktiivne lahingutegevus aga mitte, esine-
des pigem lainetena, kus vahelduvad rahulikumad ja aktiivse sõjapidamise perioodid. 
Moskva positsioonilt vaadatuna oli suur isamaasõda ususõja n-ö kuum faas, millele 
lõi soodsa tausta teine maailmasõda. Natsi-Saksamaa oli Stalini jaoks asümmeetriline 
relv ja Lääne osutatud abi pidi lõppkokkuvõttes leidma kasutamist võitluseks Lääne 
enda vastu. Stalini Venemaa rünnaku suund läände oli ühetähenduslik ja ülemaailmse 
sõjatulekahju lõkkele puhumine õnnestus suurepäraselt. Enne sõja puhkemist tegid 
bolševikud lähedast koostööd hiljem kohtu all olnud vaenlastega (natsidega). Saatan-
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lik sõjakavalus oli panna klassivaenlased esmalt omavahel võitlema, võita suur sõda 
sisuliselt vaenlaste abil ja mõista sõja lõppedes ühtede vaenlastega teiste vaenlaste 
üle kohut. 

Tänase Kremli identiteedi üks alustaladest on soov taas kogeda religioosset uhkust ja 
vaimustust tollal saavutatud võidu üle. Nn surematud polgud ja pjedestaalide otsa 
pandud „pühad tankid“ pühitsevad lugematuid ohvreid, mida toodi võidu nimel. 
Pidev tagasipöördumine 20. sajandi kõige suurema geopoliitilise triumfi ehk suure 
isamaasõja juurde on loogiline, sest suur isamaasõda on Venemaa viimane suur 
võidukas sõda, mistõttu seda ka sakraliseeritakse. Niisugune visioon eirab täielikult 
võimalust, et punaarmee võitlejad tegid lisaks natsismi hävitamisele ka midagi halba 
(nt panid toime sõjakuritegusid) ja langeb täielikult kokku muslimite suhtumisega 
usumärtritesse.

1991. aastal lõppenud külm sõda tähistab seevastu häbi ja alandust, impeeriumi 
kaotust. Vene meedias kujutatakse Gorbatšovi ja Jeltsini valitsemise perioode alla-
jäämise ehk segaduste (smuuta) ajana, mil vaenlased, kasutades venelaste ajutist 
nõrkust, surusid venelased põlvili. Koos varasema üliriigi staatuse kadumisega kaotati 
Lääne liberaalsele demokraatiale reaalse alternatiivi pakkuja positsioon, auväärne 
koht ülemaailmses presiidiumis. Venemaal levib käsitlus üleilmastumisest kui kogu 
maailma ebaõiglasest allutamisest ühele supervõimule st Läänele, eelkõige Ameerika 
Ühendriikidele. 

Uus trend Ukraina (st Euroopa) suunal ilmnes 2014. aastal, kui algas Venemaa usu-
sõja aktiivsem faas Ukraina vastu ja Venemaa poliitiline ja majanduslik seotus lääne-
maailma riikidega hakkas vähenema. Täiemahulise sõjalise kallaletungiga ähvardades 
võeti Ukrainalt ära Krimm ja suured piirkonnad Donetski ja Luhanski oblastites. Lääs 
reageeris aktsioonile suhteliselt passiivselt, sarnaselt reageerimisega Abhaasia ja Lõu-
na-Osseetia anneksioonile 2008. aastal, mil Venemaa tungis kallale Gruusiale, teosta-
des „Gruusia rahule sundimise operatsiooni“. See sõjakäik raputas natuke Läänt, kuid 
silmade avanemist ei toimunud (Asmus, 2010, lk 241).

Venemaa ususõda Ukraina (Lääne) vastu jätkus hübriidses vormis. Esiteks kestis sõja-
tegevuse toetamine Ukrainalt okupeeritud territooriumidega piirnevatel aladel. Tei-
seks püüti Ukrainalt ebaseaduslikult hõivatud territooriumide annekteerimine lõpli-
kult kinnistada. Pingete kasv Euroopa Liiduga piirnevatel aladel jätkus suvel-sügisel 
2021, mil Valgevene võimude mahitamisel ja kaasabil leidis Poola, Leedu ja Läti pii-
ridel aset peaasjalikult Lähis-Idast pärit migrantide massiline püüd siseneda Euroopa 
Liitu. Vene ametiisikud avaldasid toetust Valgevenele vastuseisus Poola ja Balti riiki-
dega, levitades Poola ja Euroopa Liidu vastu suunatud propagandat. 
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Putin kritiseeris Euroopa Liitu selle soovimatuse pärast migrante aktsepteerida ja 
süüdistas Euroopa Liitu humanitaarsete ideaalide reetmises, rõhutades eraldi Poola 
võimude mässutõrjevahendite kasutamist migrantide piirilt tõrjumiseks (Margesson 
et al., 2021). Tegemist oli sisuliselt Euroopa Liidu ja NATO vastu suunatud hübriidrün-
nakute seeriaga, mis pidi olema sihitud vaenlase „nõrgima vastupanu punktidele“ (nt 
migrantide inimõigused). 

2021. aasta lõpul esitas Moskva ultimaatumi NATO-le ehk läänemaailmale, kuid sõja-
line kallaletung pandi toime Ukraina vastu, mis riigina ei ole NATO ega Euroopa Liidu 
liige. Suhtumises oma vähemate nn slaavi vendade enesemääratlemise püüetesse 
tuleb ka tänasel päeval Moskva suunalt tahtmatult esile suurriiklik üleolekutunne ja 
eriline halastamatus. Koos „katuse pakkumisega“ paigutatakse ühed rahvad nn riigi-
võimeliste ja teised nn riigivõimetute hulka, kellel puudub poliitiline individuaalsus 
ning kes asuvad etnograafilise materjali staadiumis. Just sel viisil väljendus avameel-
selt 19. sajandi teisel poolel Vene ajaloolane Nikolai Danilevski ja see resoneerub täie-
likult tänase Moskva retoorikaga (Danilevski, 2013, lk 37). 

Putin on avalikult põhjendanud, miks Venemaa survestas Euroopat, koondades 2021. 
aasta lõpul Ukraina piirile suurel hulgal vägesid ning alustades seejärel suuremahulist 
ja brutaalset invasiooni. Ta kirjutas lahti Venemaa ajaloolise missiooni traktaadis, mis 
avaldati juulis 2021, väites seal, et ukrainlased, valgevenelased ja venelased on kõik 
Vana-Venemaad (vn Rus) asustanud rahvaste järeltulijad. Neil on ühine territoorium, 
keel ja usk. Ukraina polevat kunagi olnud suveräänne riik – välja arvatud mõned eba-
õnnestunud katsed ajaloos – ja Ukraina riigi kujunemine pärast Nõukogude Liidu lagu-
nemist oli tagajärgedelt võrreldav massihävitusrelva kasutamisega Venemaa vastu 
(Путин, 2021). 

Putin kordas sama teesi vahetult enne sõjategevuse algust peetud kõnes (Putin, 
2022). Selle järgi on Moskval õigus Kiievi üle domineerida seoses venelaste ja ukrain-
laste pikaajalise ja tiheda ajaloolise läbipõimumisega. Venemaa oli sunnitud kehtes-
tama oma ülemvõimu, kuna Ukraina ja teised naabrid kujutasid endast ohtu Vene-
maa piiridele, tehes tihedat koostööd Euroopa liidu ja NATO-ga. Venemaalt rööviti 
põline territoorium, kui bolševikud eraldasid 1922. aastal Ukraina NSV Venemaast. 
Tema väitel on Lääs kasutanud Ukrainat platvormina, ohustamaks Venemaad, ja toe-
tanud „neonatside“ võimuletulekut selles riigis. Essee lõpus jõuab Putin järeldusele, 
et Ukraina suveräänsus on võimalik üksnes partnerluses Venemaaga, kuna „me oleme 
üks rahvas“. 

Sümptomaatilised on Kremli usaldusisiku Vladislav Surkovi 2020. aastal antud interv-
juus kõlanud mõtted, milles peegeldub tema äärmine, et mitte öelda Vene fašistlik 
(rušistlik) põlgus suhtumises Ukrainasse ja ukrainlastesse: „Ukrainat pole olemas. On 
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ukrainlus, ehk eriline ajutegevuse häire... Selline verine kõrvaline vaade. Hämarus riigi 
asemel. Borš, Bandera, bandura on, aga rahvust ei ole... Jõuga sundimine vennalikule 
suhtumisele venelastesse on ainukene meetod, mis on tõestanud efektiivsust ukrain-
lusesuunalises tegevuses“ (Чеснаков, 2020).

2022. aasta kevadel oli Kremlil ilmselt plaanis korrata suuremas mastaabis 2014. aasta 
aktsiooni, mis pidi olema varasemast oluliselt pikem samm ususõja eesmärkide saa-
vutamise suunas. Nüüd oli juba panuseks üle 40 miljoni inimese lülitamine Venemaa 
elanikkonna koosseisu ja reaalne võimalus impeeriumi edaspidiseks kasvatamiseks 
Nõukogude Liidu mõõtmeteni. Taas kord püüdis Moskva varjata toimuva sõjatege-
vuse mastaape ja ambitsioone suhteliselt tagasihoidliku „sõjalise erioperatsiooni“ 
nimetuse taha. Välksõda, mis pidi kestma mõne päeva ja lõppema Ukraina taastule-
kuga Venemaa „sõbralikku“ rüppe, ei saanud teoks. Esmalt üllatasid ukrainlased oma 
südi vastupanuga ja seejärel Lääs suuremahulise sõjalise ja majandusliku toetusega 
Ukrainale.

Siia konteksti sobib hästi ajakirjanik Petr Akopovi artikkel, mis oli sõja alguses lühikest 
aega üleval portaalis RIA Novosti. Selles juubeldati Venemaa poolt saavutatud võidu 
üle ning oldi kindlad, et maailm astus uude ajastusse.

Multipolaarne maailm on saanud lõpuks reaalsuseks – operatsioon Ukrainas ei suuda Vene-
maa vastu koondada kedagi peale Lääne. Sest ülejäänud maailm näeb ja mõistab suurepä-
raselt – see on konflikt Venemaa ja Lääne vahel, see on vastus atlantistide geopoliitilisele 
ekspansioonile, see on Venemaa ajaloolise ruumi ja koha tagasitulek maailma... Venemaa 
pole mitte ainult esitanud Läänele väljakutseid, vaid on näidanud, et Lääne globaalse domi-
neerimise ajastu võib lugeda täielikult ja lõplikult lõppenuks (Акопов, 2022). 

Täna näeme, et president Putini ja tema mõtte- ja võitluskaaslaste lootused ei 
täitunud.

3. VENE USUSÕJA HÜBRIIDSUS JA ASÜMMEETRILISUS

Analüüsides Gerassimovi artiklit või muud militaarsfäärile pühendatud venemaist 
päritolu teksti, ei tohi unustada sealset valitsemise põhimõtet, kus valitseja isikusse 
kontsentreerub kogu võim ja õigus. Ka militaarsfääris toimuva osas puudub õiguslik 
regulatsioon selle läänemaises tähenduses, sest kõige tipus asub jumaliku valitseja 
tahe. Isegi kõige kõrgemad sõjaväelased ei kujuta endast sõltumatuid militaarsfääri 
eksperte, vaid nende ainus ülesanne ja määrav roll on mitte sattuda vastuollu valitseja 
tahtega.
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Läänemaiste kommentaatorite arutlemine teemal, kas Gerassimovi loodud teksti 
puhul on tegemist visiooni või plaaniga, ei ole päriselt asjakohane, sest tegemist on 
mõlemaga üheaegselt või ei kummagagi (nt Sazonov & Sägi, 2022, lk 145–147). Vene-
maise valitsemisviisi juurde kuulub spetsiifiline sõnakasutus ja sõnade tähenduse sõl-
tumine isiku positsioonist. Iga teksti tähenduse hindamiseks peaksime teadma autori 
positsiooni valitseja (Putini) alamana, kellel võivad küll olla ideed ja nägemused, kuid 
nende kokkulangevus valitseja arusaamadega peab olema täielik. Kellegi positsioon 
ei ole püsiv ja võib hetkega muutuda ükskõik millises suunas, see omakorda muudab 
hinnangut tekstile ja kogu tegevusele.

Kõlab uskumatult, kuid veel 21. sajandil kehtib Venemaal põhimõte, mille järgi võib 
tsaar piltlikult öeldes hommikul hakata ellu viima seda, mida öösel unes nägi (von 
Gentz, 1968, p. 80). Selline valitseja on põhimõtteliselt ilmeksimatu, mistõttu on ka 
täiesti välistatud, et ta kunagi või ükskõik mis asjaoludel saaks tunnistada oma varase-
malt tehtud otsuste ekslikkust. Otsekontakti tõttu Jumalaga ei saa neid lihtsalt olla ja 
isegi eksimus sisaldab alati suurt tarkust. 

Alamate kohustus on endiselt alluda valitseja sõnale kui jumaliku tarkuse avaldusele 
ning mitte kahelda tema autoriteedis. Venemaal pole ega saa olla täpselt sõnastatud 
ja argumenteeritud, siduva tähendusega suurt strateegiat ega sõjalist doktriini, mis 
oleks alus riigi järjepidevale tegevusele militaarsfääris, nagu on kombeks kaasaegse-
tes läänemaailma riikides (Posen, 2014, p. 1). Lisaks puudub Venemaal Koraani-laadne 
püha raamat, kus oleksid sätestatud (usu)sõja pidamise põhimõtted. Sõjaline doktriin 
asub valitseja peas ja mida see täpselt sisaldab, ei tea peale tema keegi.

Kõrvuti personaalse (valitseja) Putiniga eksisteerib ja toimetab ususõda pidades ka 
kollektiivne Putin. Gerassimovi teksti tagamaade mõistmiseks tuleb panna siia kõr-
vale kindlasti niisugused autorid-ideoloogid, nagu näiteks Danilevski (2013), Gumiljov 
(2018), Dugin (2002, 2004), Surkov (2014, 2018) ja mitmed teised. Kõik eelnimetatud 
on kindlasti ka (usu)sõja teoreetikud, aga mil määral ja kuidas nende mõtted mõju-
tavad Putini poolt tehtud otsuseid, on lahtine. Peame tunnistama, et läänemaailma 
poolt vaadatuna on Venemaa endiselt „mõistatus, mis on mähitud teadmatusse“ 
(Churchill, 1939).

Julgeolekuekspert Mark Galeotti analüüsis 2014. aastal põhjalikult Gerassimovi artik-
lit. Ta jõudis järeldusele, et vaatamata n-ö kaitsenarratiivi kasutamisele, kirjeldades 
ohtusid Venemaale seoses Lääne uut tüüpi sõjapidamisega, pidas Gerassimov silmas 
vastupidist. Ta rääkis tegelikult uut tüüpi sõjapidamisest, millega Venemaa peab tege-
lema hakkama. Galeotti nimetas niisugust lähenemist Aisopose keeleks, kus kaitsmine 
tähendab ründamist ja rünnaku tõrjumine tähendab tegelikult pealetungi. Esitades 
moonutatult nn araabia kevadel toimunut kui Lääne varjatud sekkumist, tegi ta tege-
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likult ettepaneku arendada Venemaa võimekust, et kahjustada ja hävitada riike ilma 
laiamahulise sõjalise sekkumiseta (Galeotti, 2014).

Niisugune Venemaa hübriidsõja käsitlus teenis ära Moskva terava hukkamõistu. Hil-
jem esines Galeotti avaliku vabandusega ja palus Kremli käest sisuliselt andeks, kuna 
polevat olemas mingisugust uut strateegilist doktriini, sest Gerassimov üksnes fanta-
seeris. Tegemist olevat hoopis vana hea nn poliitilise sõjapidamisega, millega tegeleb 
Lääs juba mitu aastakümmet. „Gerassimovi doktriin ei ole kunagi midagi tähendanud 
ega tähenda ka praegu. On aeg jätta see teema minevikku,“ ütles Galeotti oma vaban-
duskirja lõpus (Galeotti, 2018). 

Kremli valulise reaktsiooni põhjal võib järeldada, et Galeotti puudutas hella kohta. 
Nimetatud doktriin kujutaski endast katset kompenseerida militaartehnoloogilised 
vajakajäämised asümmeetrilisel viisil, mil ka justkui lootusetuid vastasseise on või-
malik lahendada sõjakavaluse toel. Niisugune on teadaolevalt ka islami ususõja pida-
mise taktika alates sihipärastest julmustest eesmärgiga vaenlast hirmutada ja allaand-
misele sundida (Khadduri, 2005) ning lõpetades fundamentalistliku terrorismiga kui 
„nõrga poole relvaga tugevama poole vastu“.

Venemaa valitsejaid on jätkuvalt mõjutamas arusaam, et kõik selle riigi poolt peetud 
sõjad on alati õigustatud ehk õiglased. Rahu saabub alles pärast võidu saavutamist 
vaenlase üle. Moskvat on nähtud kui kolmandat Roomat, neljandat ei tule, seega on 
võimalik kas lõplik võit või kogu maailma hukk (Toynbee, 2003, lk 415–416). Maailma 
šantažeerimine tuumasõja puhkemise ohuga, mida Putin ja tema lähiring on teinud 
korduvalt, ületab külma sõja aegseid vastastikku aktsepteeritud piire.7

Asümmeetriana avaldub eelkõige püüd kompenseerida oma nõrkust, sest asüm-
meetrilisus sõjapidamises võib tähendada mida iganes, kuid selle peasisuks on igasu-
guste vahendite kasutamine relvadena (Galeotti, 2022). Teiste hulgas rääkis Mihhail 
Gorbatšov Nõukogude Liidu nn asümmeetrilisest reageerimisest juba 1980. aasta-
tel Ameerika kosmosesõdade programmile. Dugin rõhutab oma raamatus „Sõja filo-
soofia“ vajadust asümmeetria doktriini väljatöötamise järgi, mis tuleneb „uutest väl-
jakutsetest maailma julgeolekule, mis on ilmselgelt asümmeetrilised“ (Дугин, 2004, 
с 13). Sedalaadi ususõja taktika on vaenlaste leeris „nõrga lüli või nõrgima vastupanu 
punkti otsimine“, mis leiab aset nii riikide lõikes kui ka Lääne kui terviku puhul.

Nn rohelised mehikesed oli väga efektne ja efektiivne hübriidsõjaline relv Krimmi 
hääletuks hõivamiseks. Vene pool eitas pikka aega sel viisil tegutsevate Vene erivä-

7 Tuumašantaaži üks moodus on Vene sõjaväelaste vastutustundetu ja provotseeriv tegevus 
Žaporižžja tuumajaamas, millega pannakse Euroopa silmitsi Tšornobõlist raskema tuumaka-
tastroofi ohuga.
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gede rolli, mida president Putin hiljem avalikult kinnitas. Taktikaliselt asus tegevus 
piirisõja ja vallutussõja vahel, kuid praktiliseks tulemuseks oli strateegiliselt olulise 
piirkonna liitmine Venemaaga. Rahvastiku kasv 5 miljoni elaniku võrra polnud samuti 
vähetähtis. Mis aga kõige olulisem ning mida panid tähele ka läänemaised militaa-
ranalüütikud, oli asjaolu, et sedalaadi tegutsemise korral puudub selge hetk, millal 
peaks rakenduma NATO viies peatükk ehk kogu organisatsiooni kaitsetegevus rün-
naku vastu. Seega võiks niisugune hübriidsõja mudel hästi sobida ka kasutamiseks 
NATO liikmesriikide vastu.

Hübriidsõjaliste meetmete alla kuulub (rahvusvahelise) õiguse väänamine ja õigus-
like argumentide kui relva kasutamine vastuolulistel eesmärkidel (ingl lawfare). Putini 
administratsiooni jaoks pidi Vene platsdarmi st ajutiselt okupeeritud Ukraina terri-
tooriumi lülitamine Ukraina õigus- ja poliitilisse ruumi olema vahend Ukraina riikluse 
hävitamiseks seestpoolt. Veel 7. veebruaril 2022 kasutas Putin Minski leppeid, kom-
menteerides ebatsensuurse tagamõttega kalambuuri (Чунихина, 2022). On ilmne, 
et Minski lepped pidid üksnes varjama Venemaa juhtide tegelikke ambitsioone. 
Täna tundub toimunu uskumatu lühinägelikkusena, mida ilmutasid tollased suurte 
Euroopa riikide (Prantsusmaa ja Saksamaa) liidrid, kui läksid kaasa Moskva sedalaadi 
initsiatiiviga.

Lineaarsele sõjale vastanduva nn mittelineaarse sõja (Pomerantsev, 2014) praktikasse 
juurutamine võimaldab suurt paindlikkust vaenlase defineerimisel ja sõjaväe tegevus-
piiride laiendamisel. Teatavasti ei ole genotsiid ususõja põhimõtete järgi lubamatu. 
Nii peab Vene sõjavägi sõda mitte üksnes Ukraina sõjaväega, vaid sihtmärgiks on kogu 
Ukraina elanikkond, keda pommitatakse ja rünnatakse eri tüüpi relvadega, ühtlasi 
hävitakse sihipäraselt riigi infrastruktuuri ja tsiviilobjekte. Eesmärgiks on rahulole-
matuse suurendamine Kiievi keskvõimuga ja sõjaväsimuse tekitamine, kuigi sisuliselt 
on tegemist regulaarsete sõjakuritegudega. Ukraina inimõiguste ombudsmani sõnul 
oli 14. juuli 2022 seisuga okupeeritud Ukraina territooriumilt Venemaale küüditatud 
vähemalt 1,7 miljonit inimest, sealhulgas 276 000 last (Khoshhool & Raymond et al., 
2022).

Sarnaselt džihaadiga võib Vene pühas sõjas osalemise eest varasemad individuaal-
sed patud Jumalalt andeks saada, sest ka kurjategusid toime pannes saab olla Vene 
patrioot ja osutada kodumaale hindamatuid teeneid (Galeotti, 2018, lk 249–250). 
Vene õigeusu kiriku juht patriarh Kirill andis oma jutluses 25. septembril 2022 sisu-
liselt heakskiidu kõigile tegudele, mida okupandid Ukrainas korda saadavad, ja lubas 
neile ka varasemate pattude andeksandmist Jumala poolt (Русская Православная 
Церковь, 2022).
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Suurt rahvusvahelist tähelepanu on saanud Vene erasõjafirma Wagner, mille juht-
konda kuuluvad varem kuritegude eest karistatud isikud. Analüütikud on märkinud, 
et Wagneri grupil pole ideoloogilist tausta ning tegemist on Vene eriteenistustega 
seotud palgasõdurite võrgustikuga, millega seotust Kreml eitab (Mackinnon, 2021). 
Täna toimub aktiivne värbamine Wagneri üksustesse vanglates; kinnipeetavatele 
pakutakse võimalust karistuse kustutamiseks ja muid boonuseid (Sukhanin, 2022). 
Niisugune praktika on läänemaailma sõjapidamise põhimõtete raames absoluutselt 
välistatud, kuid igati asjakohane püha sõja kontekstis.

Ususõja loogika lubab paremini mõista Venemaal üha hoogustuvat sõjakultust ja 
suure isamaasõja pühalikustamist, ehkki teisest maailmasõjast on juba möödas 80 
aastat. 9. mail 2015, kui tähistati suure isamaasõja võidu 70. aastapäeva, sai paraadi 
peakangelaseks Venemaa Föderatsiooni kaitseminister Sergei Šoigu. Enne paraadi 
vastuvõtmist võttis ta peast vormimütsi ja lõi kogu Venemaa televaatajate silme all 
risti ette. Kommunistlikud ja õigeusklikud traditsioonid sulasid üheks ja moodustasid 
nii ennenägematu sakraalse rituaali (Zõgar, 2017, lk 364), sümboliseerides seda, et 
varasem bolševistlik klassivõitlus maailmarevolutsiooni nimel on asendunud võitlu-
sega Vene Maailma eest.

4. VENEMAA MILITAARRIIKLUS

Vene militaarriiklik traditsioon, nagu ususõdagi, ulatub tagasi Moskoovia aegadesse, 
kuhu see kandus üle Tšingis-khaani riigist ja Kuldhordist. Militaarriigi põhiidee järgi on 
riik sõltumatu ja rahvas vaba üksnes siis, kui selle sõjavägi võtab enda vastutusalasse 
kaks fundamentaalset funktsiooni: kaitse välise vaenlase eest ja sisemise korra taga-
mise. Ka tänase Venemaa kui riigi immanentseks omaduseks on olla efektiivne kaitse- 
ja ründevahend (Surkov, 2019). Vene kindralstaabi akadeemia seinal on väidetavalt 
tsaar Aleksander III tsitaat 19. sajandi lõpuaastatest: „Venemaal on maailmas vaid 
kaks sõpra: meie armee ja meie sõjalaevastik“ (Mihkelson, 2010, lk 186). 

Mitme autori väitel on kogu hilisem Vene riik Kuldhordi (ordu) kui impeeriumi tegelik 
vaimne ja organisatsiooniline mantlipärija. Ajaloolane George Vernadsky on väitnud, 
et Moskoovia tsentraliseeritud riik loodi Kuldhordi baasil, selle valitsejad olid tšingišii-
dide8 alamad ja seega nende õigusjärglased. Algupärane Vana-Vene riigikorraldus, mis 
oli säilinud Novgorodis ja Pihkvas, hävitati moskoviitide poolt. Sellist lähenemist on 
toetanud ka Euraasia koolkonna rajajad Nikolai Trubetskoi ja Pjotr Savitski, põhjapa-

8 Tšingišiidid olid Tšingis-khaani ja tema poegade rajatud riikide valitsejad st dünastiad, mis koos-
nesid Tsingis-khaani vereliini esindajatest (Vt Vernadsky, 1970).
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nevalt on Sise-Aasia dimensiooni Vene riikluse kujunemisel käsitlenud ajaloolane Lev 
Gumiljov (Гумилёв, 1988). 

Militaarriik viibiks nagu pidevas sõjaseisukorras, mida katkestavad lühiajalised rahu-
ajad ja uueks sõjaks ettevalmistumise perioodid, pidevalt sõditakse või valmistutakse 
sõjaks. „Meie maa on vaenlaste piiramisrõngas, järelikult tuleb ühte koonduda ning 
sisemised erimeelsused kõrvale heita“, kõlab mobiliseeriv üleskutse. Venemaa mili-
taarriiklik traditsioon paneb paika selle, et riigis käib pidev ettevalmistus järgmiseks 
sõjaks. Samasse kompleksi kuulub riigivõimu tsentraliseerimine, jäik võimuvertikaal 
ning elanikkonna kui taastuva ressursi mobilisatsioon, samuti viimase võiduka sõja 
mõõdutundetu üleskiitmine, mis tähendab ühtlasi püüdu muuta olematuks stalinismi 
perioodil toime pandud inimsusvastased kuriteod. Venemaal ei ole kunagi peetud 
Nürnbergi stiilis kohtuistungeid, ka Stalini isikukultust pole täielikult hukka mõistetud, 
rääkimata Lõuna-Aafrika tüüpi tõe- ja lepitusprotsessi läbimisest.

Geopoliitiline diskursus, mis iseloomustab militaarriike, ei võimalda ühegi välispart-
neriga pikemaajalisi vastastikuseid kasulikke liitlassidemeid sõlmida, sest militaarriigi 
kõrval saab olla ainult kas konfliktis, vasall või alla neelatud (Kennan 1947, 2014). Sisu-
liselt tuleneb niisugune suhe pideva ususõja doktriinist, vaenulik suhe teiste riikidega 
pole mitte poliitiliselt määratletud, vaid sellel on sügavamad olemuslikud juured, mis 
ulatuvad religioossete arusaamadeni. Kuna militaarriigi põhimõttel loodud impee-
rium saab üksnes kasvada või kokku tõmbuda, puudub Vene impeeriumi sajandeid 
kestnud uutele aladele laienemise tõttu arusaam riigi loomulikest piiridest. Venemaa 
hirmutab naabrina teisi riike ja rahvaid, sest riigil on kõigi naabritega olnud territo-
riaalseid vaidlusi ja konflikte. Kosunud, tugevneva Venemaa tunneb eksimatult ära 
selle järgi, kuidas kasvab sealsete riigijuhtide soov sekkuda teiste maade siseasjadesse 
ja valjeneb pretensioonikas ning agressiivne välismaale suunatud retoorika.

Riikide vahel sõlmitud lepingud ei tähenda militaarriigi jaoks palju, sest seal dominee-
rib klientelistlik loogika. Selle järgi käib maailmas käib pidev olelusvõitlus, jõukatsu-
mine, kaalumine, kes on tugevam ja kes nõrgem, kes peab kellele alluma ja kes võtab 
juhtrolli, maailm oleks nagu kiskjaid ja saakloomi täis džungel. Kaotajast saab võitjale 
õigustatud saak: „me olime nõrgad, aga nõrk saab peksa“ (Путин, 2004). Sestap on 
Venemaa õppinud taotlema julgeolekut vaid kannatlikus, aga elu ja surma peale käi-
vas võitluses iga konkureeriva jõu täieliku hävitamise nimel.

Venelastega sõlmitud rahulepingud pole kauakestvad, sest rahuseisund lõpeb siis, kui 
see püsivat ususõda pidav riik (riigijuht) tunneb endas olevat piisavalt jõudu aktiivse 
sõjapidamisega taas jätkata. Alustades sõda Ukrainas, leidis Venemaa poliitiline juht-
kond ilmselt taas kord, et aeg oli küps püha sõja aktiivse faasi jaoks, milleks etteval-
mistumine oli kestnud mõnda aega. Putin andis rahvusvahelisele kogukonnale juba 
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2007. aastal Münchenis ühemõtteliselt mõista, et venelaste Läänele kingitud rahule-
pingu lõpptähtaeg on ligidal. Putini kõne näitas otse välja tema arusaama läänemaail-
mast kui lepingu murdjast ja venelaste ootusi petnud partnerist (Laane, 2007).

Paralleel islamimaailmaga on ilmne, sest teatavasti käsitatakse ka seal sõlmitud rahu-
lepinguid ühepoolsete aktidena, mille käigus islami valitseja n-ö kingib vaenlastele 
viimaste palvel rahu. Rahu instrument Osmani impeeriumis oli ahdname – tõotus-
kiri, misläbi valitseja sidus ennast rahuseisundi hoidmise kohustusega. Lepingupart-
ner polnud teine pool (uskmatud), vaid Jumal. Valitsejale kuulus piiramatu voli vabalt 
otsustada, et teine pool on oma kohustusi rikkunud, millega kokkulepe ühtlasi muu-
tus tühiseks (Kolodziejczyk, 2000, pp. 4, 68, 80–85).

Militaarsus, sõjakus ja patriotism käivad Venemaal endiselt ühte jalga ning seda seost 
püütakse tugevdada elanikkonnale suunatud intensiivse ja katkematu nn sõjalis-pat-
riootliku kasvatustööga ehk sisuliselt sõjapropagandaga. Ususõja pidamise üks eeldus 
on elanikkonna üldine valmisolek sõdimiseks ka rahuajal, kõigi nende, kes esitavad 
vastuväiteid, kuulutamine rahvavaenlasteks, reeturiteks ja usutaganejateks. Sõja ees-
märk ja tähendus on religioonistatud, mistõttu on iga valatud veri püha ja ohvrid, mis 
tuuakse, on lunastusohvrid. Mida suurem on ohvrite arv ususõjas, seda pühamaks see 
sõda muutub. Märtrid, usukangelased asuvad esiplaanil, kõik teised saavad ja peavad 
võitluses kaasa lööma (Lewis, 2002, p. 159). Kõiki neid protsesse näeme toimumas ja 
intensiivistumas ka tänasel Venemaal.

Nagu muslimid, nii usuvad propagandaga ülesköetud venelased sageli irratsionaalsel 
viisil, et Lääne ülemvõim on saavutatud nende riigi allakäigu arvelt. Niisuguses kon-
tekstis on nn püha Venemaa taas kord ohvri positsioonis ja võttes omaks globalisee-
rumise Lääne pakutud viisil, mindaks justkui enesehävitamisele nii rahvuslikus kui ka 
kultuurilises mõttes (Rozanova, 2003). Lääs on seevastu justkui kuri ja halastamatu 
vandenõulane, kelle eesmärgiks on Venemaa nõrgestamine, riikluse hävitamine ja 
endale allutamine ning seejärel paljaks röövimine. Vandenõuteoorialik idee Venemaa 
vastu suunatud ülemaailmsetest salasepitsustest leiab pidevat taastootmist nii massi-
meedias kui ka jõustruktuuride õppeasutuste õppekavades.

Kuna ususõjas sõditakse saatana ja tema käsilastega, siis sellest tuleneb ka militaar-
riigi võimude jaoks vaba terminite käsitlus vastaspoole sildistamisel. Samuti ollakse 
vaba konkreetsete sihtmärkide muutmisel ja ümbersõnastamisel, sest saatan muu-
dab pidevalt enda nägu. Näiteks täna ollakse Venemaal verbaalselt kogu hingest nn 
Suure Saatana ehk Ameerika vastu, mis kehastab riigina ideed Lääne ülbusest, reetlik-
kusest ja pahatahtlikkusest. Nii väidab ideoloog Dugin ilma tseremoonitsemata: „Me 
vihkame Ameerikat, seda seepärast, et me teda vihkame, me tahame, et teda ei oleks, 
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me tahame ta ära peita, ära koristada kaugesse kasti, sulgeda kahe ookeani poltidega. 
Antiamerikanism – see on tõsine asi“ (Дугин, 2004).

Tegelikult pole venelaste antiamerikanism üldse tõsine asi, sest selle tunde väljen-
damiseks sobib hästi ka sõnaühend „Ameerika jumaldamine“. See tuleb selgelt esile 
käitumuslikul tasandil, sest Ameerikas ja sisuliselt kõigis läänemaailma riikides on vii-
mastel aastakümnetel tekkinud arvukad venelaste kogukonnad. Seal koolitavad oma 
järeltulijaid jõukad äriinimesed, ideoloogiarinde võitlejad ja kõrged riigiametnikud. 
Läände pääsemisest unistab iga venelane, kes maailmast natukenegi teab. Läände 
reisimise piirangud Vene kodanikele oleks nagu nende võõrandamatute õiguste jäme 
rikkumine, diskrimineerimine, russofoobia ilming. 

Tunnetuslik vastuolu (kognitiivne dissonants) seisneb individuaalse ja kollektiivse 
identiteedi lepitamatus lahknemises, kus venelased individuaalselt, käitumuslikul 
tasandil kiidavad massiliselt heaks läänemaailma hüved, eelkõige tarbimise, mida 
läänemaised heaoluühiskonnad inimestele võimaldavad, kuid ka individuaalsed vaba-
dused, ehk elulaadi puutuva. Individuaalsele vastandub kollektiivne identiteet nõud-
mistega, mis panevad vähimagi kriitikata võtma tõena seda, mida räägitakse Kremli 
suunalt, ükskõik, kes seal parajasti võimul on, sest võim tuleb Jumalast ja Jumalaga ei 
vaielda. Venemaa ususõja raskuskese paikneb identiteedi kollektiivses komponendis. 
Seesama kollektiivne lojaalsus ei lase hukka mõista nn omade toime pandud halbu 
tegusid ja isegi raskeid kuritegusid ning sunnib neile irratsionaalseid seletusi leidma.

Läänemaailma suurim teene kogu maailmale pärast teise maailmasõja lõppu on 
olnud pikk rahu (Pinker, 2011, pp. 300–347). Mitu aastakümmet kestnud periood, mil 
pole puhkenud suuremahulist sõjalist konflikti, on lubanud üha suuremal arvul riikidel 
keskenduda enda majanduse arendamisele ja tehnoloogilisele täiustamisele ning ini-
marengule. Riigid, kes on jäänud militaarriikluse tekitatud üldist arengut pärssivasse 
kahvlisse, vaevlevad aga teaduslik-tehnoloogilise stagnatsiooni ja mahajäämuse käes. 
Militaarriikide kõige suurem probleem on alati olnud kaua kestev rahuperiood, sest 
sõjavägi ning sõjaväelisel põhimõttel loodud valitsemisstruktuurid ja sõjatööstus hävi-
tavad rahu ajal vampiirina ühiskonna materiaalseid ja vaimseid rikkusi. Venemaa aas-
tasadu kestnud militaarriiklik traditsioon on süvapõhjus, mille tõttu Venemaal pole 
jätkunud vaimseid ja materiaalseid ressursse, et riigi majandus konkurentsivõimeli-
sena üles ehitada, küll aga on alati jätkunud vahendeid suuremat sorti hävitustööks. 

Kuigi militaarriikide patriootlikes ja elanikkonda mobiliseerivates lauludes võidakse 
lõpmatuseni korrata liturgiat, a’la peaasi, et ei tuleks sõda, valmistuvad militaarriigid 
ideoloogiliselt ja praktiliselt ikka ja alati oma põhitegevuseks, st sõjapidamiseks. Rahu 
kaitsmine relvaga kõlab vastuoluliselt, oksüümoronlikult ja eufemistlikult. Nõukogu-
deaegses militaarses sõnakasutuses jõuti sellega omamoodi absurdini, sest punaar-
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mee oli ja tegutses väidetavalt ainult rahu kaitsmise huvides. See on vaid tühi retoo-
rika, sest totalitaarses riigis, mis ülesehituselt sarnaneb sõjaväega, saab sõjaväest kui 
eheda jõu kehastusest riigielu keskne tegur ja sõjalise mobiliseerumise loogika mur-
rab sisse ka muudele elualadele.

Paraku pole militaarriiklik traditsioon taganud Venemaale sõjalist üleolekut Lääne 
suhtes. Majanduslik ja tehnoloogiline mahajäämus pärsib lõppkokkuvõttes ka sõjalist 
võimekust. Süsteemne vastuolu avaldub püüdes kopeerida sõjapidamise üldpõhimõt-
teid, mis läänemaailmas arenevad käsikäes tehnoloogiliste edusammude ja inimaren-
guga, ning need sisuliselt arengumaa sotsiaalkultuurilisse keskkonda üle kanda. Nagu 
näitab tegelikkus, ei saa see põhimõtteliselt õnnestuda. Selles mõttes on Venemaa 
juhtkond käitunud taas kord igavese õpipoisina, kuna just võimetus või soovimatus 
luua midagi täiesti uut ja originaalset koos valmisoleku ja püüdega kasutada võõrast 
kogemust oma üleoleku kehtestamiseks on üks peamisi läbivaid jooni Venemaa aja-
loos (Иноземцев, 2018, сс 42–43).

Venemaa otsene sõjaline võimekus ja sealsete väejuhtide sõjateaduslik innovaatilisus 
on osutunud suureks blufiks. Nii-öelda võitmatu Vene armee, mille kohta lõi Vene 
propaganda aastaid sarnaseid kuvandeid, oli propagandistlik mull. Kui hübriidsõja 
pidamisele keskendunud Venemaa poliitiline ja sõjaline juhtkond põrkas kokku vaja-
dusega pidada tavapärast relvastatud võitlust, kineetilist, lineaarset sõda, kus „räägi-
vad kahurid“, sai selgeks Venemaa tegelik viletsus militaarsfääris. 

Avaldus militaartehnoloogia mahajäämus Läänele, mistõttu tarka, teadusel põhinevat 
läänelikku tüüpi sõjapidamist Venemaa poolelt ei näe. Võitlus toimub jätkuvalt tradit-
siooniliste meetoditega nagu teises maailmasõjas, kus enda elavjõudu kui taastuvat 
ressurssi tuuakse kõhklematult ohvriks ja sõjaväelaste motivatsioon jääb madalaks. 
Nüüdseks on ilmne Venemaa võimetus pidada NATO-ga kestvat suuremahulist sõda. 
Lääne militaaranalüütikud enamasti sellist asjade käiku ennustada ei osanud, vaid 
maalisid pildi Venemaast kui tugeva sõjalise potentsiaaliga riigist, kelle militaarsfäär 
on väga heal tasemel. Nad edastasid just sellist ettekujutust, nagu Venemaa juhtkond 
tahtis, et Lääs arvaks.

Venemaa kaitse-eelarve kasvu seiskumine 2020. aastateks ei vähendanud riigi sõja-
lisi ambitsioone. Pole tõenäoline, et Venemaa oleks suutnud viia ellu mitut sõjalist 
prioriteeti samal ajal: sõjategevus Ukrainas ja Süürias; armee isikkoosseisu valmis-
oleku tõstmine uuele tasemele; konventsionaalsete sõjajõudude moderniseerimine; 
tuumarelvade moderniseerimine; hüpersoonilise ja muu järgmise generatsiooni rel-
vastuse arendamine; treening laiamastaabiliste lahinguoperatsioonide läbiviimiseks, 
millega Venemaa alustas 2014. aastal. Ebapiisavad majanduslikud ressursid ja poliiti-
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lise mõjukuse puudus pole lubanud realiseerida neid eesmärke (Charap et al., 2021, 
pp. 167–173).

Gerassimovi doktriin on tegelikkusega kokku viiduna ideede kogum selle kohta, kui-
das Venemaal võiks õnnestuda Läänt (sõjaliselt) võita, kui selleks objektiivsed eel-
dused-võimalused puuduvad. Venemaa üldine tehnoloogiline mahajäämus Läänest 
pole olnud Putini valitsemise ajal piisavalt silmanähtav paljuski seetõttu, et on loo-
butud tervete kodumaiste majandusharude arendamisest ja kasutatakse lääne teh-
noloogiaid. Majandussanktsioonid, millega sisuliselt lõpetati kaitseotstarbeliste teh-
noloogiate eksport Venemaale, toovad üldise tehnoloogilise mahajäämuse esile üha 
reljeefsemalt.

Ratsionaalselt positsioonilt hinnatuna tähendas kallaletung Ukrainale seda, et „vale-
tajad jäid uskuma enda valesid“. Vene-Lääne hüpoteetilisest vastasseisust, mida jut-
lustasid Moskva vihakõnelejad, sai „isetäitunud prohvetlikkus“, sest kui midagi pee-
takse reaalseks, on selle tagajärjed reaalsed (Thomas & Thomas, 1928). Ühest küljest 
näeme sarnasust islami katmaniga, pettusega, mis peab vaenlase viima eksiteele 
(Miloš, 1999, lk 53–54). Kuid mängus on ka vene mentaalsusele omane usk sõna teoks 
saamisesse, eriti, kui kõnelejaks on valitseja kui Jumalale lähedal seisev isik.

KOKKUVÕTE

Artikli alguses püstitatud hüpotees leidis kinnitust: Venemaa välispoliitika ja sõjapida-
mise traditsioon tugineb tänaseni paljuski ususõja pidamise baasloogikale. Kreml ja 
VÕK püüavad samas kogu maailma veenda enda rahupüüdlustes. Selle juurde kuulub 
kõikelubatavus ning vastaste demoniseerimine ja dehumaniseerimine, vassimine ja 
valetamine ning enda tegudele kõikvõimalike õigustuste otsimine. Sõjapidamise reli-
gioonistamist kasutatakse nii elanikkonna mobiliseerimiseks kui ka võitlejate võitlus-
võime tõstmiseks. Samast loogikast lähtub püüd kinnistada Ukrainalt vallutatud alad 
Moskva võimu alla.

Sõda Ukrainas on midagi hoopis enamat kui kahe riigi konflikt, kus üks on agressor ja 
teine ohver, sest tegemist on Venemaa vaatest püha (usu)sõjaga. Ukraina vaatest pai-
gutub see sõda teistsugusesse konteksti, sest just praegu on sündimas ukraina rahvas 
koos demokraatliku Ukraina (rahvus)riigiga. Sisuliselt toimub Ukraina vabadussõda ja 
niisugused sõjapidamised on läänemaailma riikidele tuttavad ja piisaval määral legiti-
meeritud, mistõttu läänemaailma toetus Ukrainale on loomulik ja loogiline.

Kuna Venemaa on siiani militaarriigina funktsioneeriv impeerium, tähendab selle laie-
nemise piiramine ja kestev rahuseisund liikumist lagunemise suunas. Rünnak Ukrai-
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nale tähendab samal ajal rünnakut läänemaailmale ja teise maailmasõja järgsele 
rahvusvahelisele süsteemile. Ukrainas näeme ususõja retoorikat ja praktikat ehedal 
kujul, kus Venemaa teostab enda hinnangul ülemaailmse tähtsusega põliste Vene 
maade taas ühendamise missiooni, mis pikemas perspektiivis viivat kogu maailma 
rahvad õigetele arengurööbastele. Võitlusel on ilmsed eshatoloogilised aspektid, sest 
võimalik on vaid võit või hukkumine. Kui mõni nn omade hulka arvatu keeldub seda 
tunnistamast, kasutab Moskva sunnijõudu.

Venemaa võimude (otsustajate) arvates on rahvusvaheline elukorraldus liikumas 
Lääne-kesksest, Ameerika juhitud unipolaarsest süsteemist polütsentrilisse maailma 
suunas, kus võimu positsioon on hoopis võrdsemalt jaotunud laiema ringi riikide 
vahel. Kremli positsioonilt vaadatuna on niisugune muutus mitte üksnes vältimatu, 
vaid ka soovitav, kuna see peaks viima suurema globaalse tasakaaluni ja jõukuseni 
ning andma Venemaale kui regionaalsele liidrile ja suurjõule varasemast prominent-
sema rolli. Üleminekuperiood viivat tõenäoliselt kasvava geopoliitilise ebastabiilsuse 
ja potentsiaalsete konfliktide sagenemiseni, sealjuures sellisteni, mis tähistavad sees-
miste rahutuste ja välise agressiooni läbipõimumist (Charap et al., 2021, p. 14).

Venemaa tegevus Ukrainas, mis pidi olema uus viis sõjapidamises, on tegelikult vara-
sema venemaise religiooniga seotud militaarkultuuri jätkumine praktikas. Tänane 
Venemaa kujutab endast seetõttu naabritele, läänemaailmale ja kogu maailmale ter-
vikuna suurt ohtu. See oht ei tulene üksnes konkreetsetest võimul olevatest persoo-
nidest ja nende sattumisest eksiteele, vaid ohu taga on vene religioosse mentaliteedi 
sügavamad allhoovused. Sealt pärineb president Putini sisuliselt piiritu otsustamisva-
badus ja Venemaa elanikkonna leplikkus ja allaheitlikkus.

Venemaa peetav ususõda 21. sajandil on absurdne ja irratsionaalne, kuid Lääs peab 
olema valmis selleks, et Venemaa juhtkond loodab müstilisel viisil saada tuge sõja 
võitmiseks nn kõrgematelt jõududelt. Püha sõda peetakse saatanliku Lääne vastu ja 
ususõja pidamise aluseks on n-ö kvaasireligioosne positsioon, mis pole tavapärast 
õigeusklikku tüüpi, vaid meenutab bolševike ateistlikku religioossust. Pole üllatav, 
et praegused nn õigeusklikud tšekistid Venemaa tippjuhtkonnas eesotsas president 
Putiniga on valdavalt endised kommunistid. Oportunism enneolematul tasemel muu-
dab Kremli seltskonna väidetava religioossuse ja ususõja pseudoreligioosseks farsiks.

Niisuguse ründe vastu tuleb läänemaailmal rakendada laiaulatuslikke meetmeid, 
mis ei piirdu üksnes sõjalistega ning mille eesmärk on Venemaa korrale kutsumine. 
Maailma tuumasõjaga ähvardav riik tuleb isoleerida ning hävitussõda Ukrainas tuleb 
pöörata Venemaa strateegiliseks lüüasaamiseks. Enne uude arenguetappi asumist 
peab Venemaa läbima n-ö puhastuse sarnaselt Saksamaa teise maailmasõja järgsele 
denatsifitseerimisele ja demilitariseerimisele. Läänemaailma leebuse ilmutamine vas-
tasseisus üksnes suurendaks Kremli ambitsioone ja tooks kaasa üha raskemaid taga-
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järgi kogu maailmale. Tuumaheidutus, mis oli efektiivne teise maailmasõja järgsete 
aastakümnete jooksul, toimib tänaseni.
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UKRAINA AVALIKU SEKTORI KOHANEMINE  
VENEMAA INFOSÕJAS – SOTSIAALMEEDIA  

KUI RELV 

Võtmesõnad: Venemaa infosõda, sotsiaalmeedia, Ukraina, 
infohügieen, kohanemine

Ülevaade. Sotsiaalmeedia on tsiviilelanikkonna jaoks sõjaolukorras oluline suhtlus-
vahend, ent erinevate sotsiaalmeediaplatvormide kasutamine sõja ajal kätkeb endas 
ka ohte nii tsiviilelanikkonnale kui ka riigi julgeolekule. Vene sõjalise agressiooni üheks 
elemendiks Ukrainas on ka infosõda1, sealhulgas sotsiaalmeedia kasutamine sõjaliste 
eesmärkide toetamiseks või saavutamiseks. Venemaa sõjaaegne sotsiaalmeedia rel-
vastamine on Ukraina sõjas liikunud mittesõjaliste ja sõjaliste meetmete piirimaile, 
ohustades nii tsiviilelanike elu ja tervist kui ka näiteks armee positsioone. 

Ukraina avaliku sektori võime neid väga tõsiseid ohte maandada on lähtunud koha-
nemisvõimest. Artikli eesmärk on kirjeldada Ukraina riigisektori kohanemist Vene-
maa infosõja võtetega sotsiaalmeedia tasandil. Artiklis käsitletakse ka Vene infosõja 
teooria kui doktriini kujunemist ja selle praktilist rakendamist sotsiaalmeedia milita-
riseerimisel. Analüüsiosas kirjeldatakse Ukraina riigivõimude kohanemist läbi vastu- 
ja ennetussammude elanikkonna sõjaaegsest sotsiaalmeediakasutusest tulenevate 
ohtude vähendamiseks. Käsitletakse ka sõnavabadust ja seda, mida ütleb rahvus-
vaheline õigus sõnavabaduse piiramise kohta olukorras, kus ohus on riigi julgeolek.

1 Infosõda (ja -operatsioon) on infotehnoloogia kasutamine ja haldamine eesmärgiga saavutada 
konkurentsieelis vastase ees (Krepinevich, 2012, p. 183).
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SISSEJUHATUS

20. märtsil 2022 tabasid vene raketid Kiievis asunud Retroville’i kaubanduskeskust. 
Tabamusele eelnes ühe Ukraina blogija, kelle Ukraina Julgeolekuteenistus (edaspidi 
SBU) hiljem arreteeris, TikToki postitus. Videos oli näha kaubanduskeskuse lähedale 
pargitud Ukraina sõjaväe masinaid. Veidi hiljem tabasid raketid kaubanduskeskust, 
hukkus kaheksa inimest ja paljud lähedalasuvad elamud said kahjustada (Glover, 
2022; SBU, 2022a). See on vaid üks mitmest näitest, kus pealtnäha süütu ja harju-
muspärane sotsiaalmeedia kasutamine võib muutuda eluliselt ohtlikuks tsiviilelanik-
konnale, kahjustada kaitsepositsioone, mõjuda halvasti moraalile või muutuda ohuks 
riigi julgeolekule.

Retroville’i juhtum kõneleb olukorrast, kus sotsiaalmeediapostitus on muutunud 
vastase tulejuhtimist abitavaks elemendiks. Selliste juhtumite puhul ei saa kõnelda 
sotsiaalmeedia kaudsest mõjust sõjategevusele moraali toetamise või meelsuse 
kujundamise abil. Sellistel juhtudel on sotsiaalmeediapostitus otseselt sõjategevust 
suunanud ja toonud kaasa reaalseid kaotusi. Nii on sõjas Ukraina vastu sotsiaalmee-
dia kui otsene tulejuht liikunud mittesõjaliste ja sõjaliste meetmete piirimaile, palju 
kaugemale oma infosõjas avalikku arvamust suunavast algrollist.

Venemaa sissetungi eskaleerumine täiemahuliseks rünnakuks 2022. aastal on näide 
kaasaegsest sõjast, kus sotsiaalmeediat kasutatakse ka militaareesmärkide saavuta-
miseks. Kuid Retroville’i juhtum pole ainus (Roblin, 2022; SBU, 2022b; SBU, 2022c) 
ning selles sõjas on asutud sotsiaalmeediat sõjavankri ette rakendama strateegilise 
valikuna. Seda kasutatakse ka meelitamaks indiviide kas teavet avaldama näiteks 
Ukraina armee positsioonide kohta (SBU, 2022d) või vastupidi, levitades sotsiaal-
meedia kanalites valeuudiseid võimalike evakuatsiooniteede kohta, mis tegelikkuses 
osutuvad ettevalmistamise järgus olevateks õhu- ja raketirünnakute sihtmärkideks ja 
piirkondadeks. Olukorra tõsidust ilmestab ka vajadus tagada Ukrainale tarnitud Lääne 
täppisrelvade ohutus (nt HIMARS) nende positsioonide salastamise teel ehk kindlus-
tada ka see, et nende asukoht ei saa avalikuks mõtlematu sotsiaalmeediapostituse 
teel. Seega on ka Eestil ja teistel, kelle jaoks Venemaa on tõsine oht julgeolekule, tar-
vis Ukraina kogemustest sotsiaalmeediasõjas Venemaa vastu saadud kogemustest 
õppida.

Siiski on infosõjale ja sotsiaalmeediale kui ühele selle rakendusviisidest oluline tähele-
panu pöörata ka väljaspool Ida-Euroopat. Venemaa peab üleolekut infosõja laialdases 
kasutamises peamiseks võitu toovaks faktoriks nii praegustes kui ka tulevastes konf-
liktides (Giles & Seaboyer, 2019, p. 6). Selle olulisust ilmestab nt Krimmi annekteeri-
mine 2014. aastal, mis on näide infosõja võimekusest ja potentsiaalist. Darczewska 
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(2014, p. 7) järgi on vene infosõja teooria välja töötatud selleks, et võidelda Lääne 
uue põlvkonna sõjadoktriinidega. Seejuures on mittesõjaliste meetmete osakaal, eriti 
infovaldkonnas, järsult kasvanud, ent sõja peamine sisu on endiselt armee ja toore jõu 
rakendamine (Chekinov & Bogdanov, 2017, p. 43).1 

Sotsiaalmeediast lähtuvaid ohte saab aga ka kõige tõsisematel juhtudel maandada, 
eelkõige läbi avaliku sektori kohanemise, mille väljundiks võivad olla seadusruumi 
korrigeerimine, kriisikommunikatsioon ja tsiviilelanikkonna võimestamine uudsete 
lahenduste toel. Näiteks on Ukraina ametivõimud pidevalt inimesi hoiatanud, et nad 
hoiduksid mõninga info postitamisest sotsiaalmeediasse. 

Sõjategevus Ukrainas annab teadlastele võimaluse uurida riigisektoris aset leidnud 
kohanemist – kasutatavaid meetodeid ennetamaks või leevendamaks negatiivseid 
mõjusid. Artikli eesmärk on kirjeldada Ukraina valitsuse kasutusele võetud avalikult 
kättesaadavaid vastumeetodeid alates 24. veebruarist 2022.

Artikli esimeses peatükis kirjeldatakse Vene infosõja teooriat ja selle praktilisi mee-
todeid. Järgnevas alapeatükis on ülevaade sotsiaalmeedia definitsioonist, kasutusest 
ja selle tähtsusest ning sotsiaalmeedia relvastamist. Teises alapeatükis kirjeldatakse 
uurimismetoodikat. Kolmandas, analüüsi alapeatükis tutvustatakse Ukraina avaliku 
sektori kohanemismehhanisme sotsiaalmeediast lähtuva ohuga Venemaa teise sisse-
tungi ajal, millele järgneb arutelu.

1  2017. aastaks oli vene militaarajakirjas Военная Mысль ilmunud 13 artiklit, mis mõjutasid olu-
liselt seda, kuidas Lääne analüütikud mõistavad Vene sõjandust ja sõjapidamisviise. Artiklid 
andsid ülevaate sellest, milline on Venemaa mõtteviis, kuidas ja milliste võimetega kavatse-
takse sõtta minna (Thomas, 2020, p. 2).
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1. VENE INFOSÕJA TEOORIAST JA KOHANEMISEST

Kuigi infosõjal on Venemaal nii teoorias kui praktikas pikk traditsioon, pärineb selle 
juriidiline algus 1942. aastast, mil NSV Liidu Kaitse Rahvakomissari käskkirjaga nr 0271 
muudeti 2. võõrkeelte instituudi lääne keelte sõjaline teaduskond punaarmee võõr-
keelte sõjaliseks instituudiks (Barsukov, 1997, p. 203). Sealse õppekava õppeainet (vn) 
cпецпропаганда (‘eripropaganda’) (Grigas, 2016, p. 45–46) kasutati Bouwmeesteri 
(2017, p. 138) järgi mitme valdkonna edendamiseks, nagu nt blokeeriv mõjutamine ja 
surve avaldamine. Mõlemal on oluline roll järgmistes propaganda sotsiaaltehnilistes 
printsiipides: 

• massiivse ja pikaajalise mõju põhimõte; 

• soovitud ja manipuleeritud teabe uskumise põhimõte, nt (vn) дезинformция 
(desinformatsioon); 

• eeldatava ilmselguse põhimõte ja emotsionaalse agitatsiooni põhimõte, nt (vn) 
агитпроп (agitprop).

Kuigi eripropaganda eemaldati õppekavast 1990. aastatel pärast NSV Liidu lagune-
mist, taastus selle õpetamine aastal 2000. On põhjust eeldada, et eespool nimetatud 
tehnikad on mitte ainult jäänud kasutusse, vaid neid on pidevalt õpetatud, kuid ka 
ajakohastatud vastavalt infosõja praegustele vajadustele. 

Darcewska (2014, p. 8) kohaselt toetub vene infosõja kontseptsioon suuresti tradit-
sioonilistele nõukogude psühholoogilise sõjapidamise kogemustele, ent Venemaa on 
selle tehnikaid järjepidevalt muutnud ja täiustanud, võttes sealjuures arvesse ka uusi 
meediavahendeid ja sotsiaalvõrgustikke. Sestap kujutavad praegused vene infosõja 
operatsioonid endast pigem moodsat, internetiajastu versiooni juba väljakujunenud 
nõukogudeaegsest reaalsuse taastamise taktikast, kusjuures Venemaa on tunnista-
nud, et infotehnoloogiaid saab kasutada tulevastes konfliktides (Ajir & Vailliant, 2018, 
p. 75). Selle ajaloolise külje kohta on Pipes (1995, p. 313) tabavalt märkinud:

Bolševike uuendus seisnes selles, et propagandale omistati riigis keskne koht: kui varem 
kasutati propagandat reaalsuse ilustamiseks või moonutamiseks, siis kommunistlikul Vene-
maal sai propagandast asendusreaalsus.

Venemaa kübersõda2 on loonud tõsiseid pretsedente ka Eestis. Esimesed ulatuslikud 
küberrünnakud DDoS-teenuste vastu toimusid Eestis 2007. aastal peamiste riigiasu-

2 Kübersõda hõlmab rahvusriikide või valitsusväliste osalejate tegevust, mis kasutab küberrelvi, 
et tungida arvutitesse või võrkudesse eesmärgiga sisestada, rikkuda ja/või võltsida andmeid; 
häirida või kahjustada arvutit või võrguseadet; või tekitada kahju ja/või häirida arvuti juhtimis-
süsteeme (Krepinevich, 2012, pp. 15–16).
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tuste ja e-teenuste infrastruktuuride vastu (Herzog, 2011, lk 52). Kuigi rünnakud olid 
osa laiemast poliitilisest konfliktist Eesti ja Venemaa vahel, puudus selle rünnaku ajal 
sotsiaalmeedia laialdane kasutamine. Nimelt nähti sotsiaalmeediat enne 2010. aastat 
pigem ühishuvidega inimeste ühendamise vahendina, hiljem on rõhuasetus nihkunud 
kasutajate loodud sisu tekitamisele ja jagamisele (Aichner et al., 2021, p. 220). Seega 
on sotsiaalmeedia praeguses rakenduses potentsiaalse infosõjapidamise pinnasena 
noorem kui kübersõja pidamine.

Venemaa hakkas uutele, veebipõhistele sõjapidamise meetoditele keskenduma 
pärast 2008. aasta sissetungi Georgiasse (Thomas, 2010, p. 277). Üks haru Vene relva-
jõudude vastu suunatud kriitikast lähtus piiratud jõudlusest infovaldkonnas, mis viis 
ettepanekuni luua spetsialiseerunud infoväed (Giles & Seaboyer, 2019, p. 8). Infovä-
gede loomise üks ajend oli ka pärast Georgia invasiooni vastu võetud infoühiskonna 
arengustrateegia, milles nähti vajadust uue riikliku julgeolekustrateegia järele seoses 
Georgia invasiooni käigus saadud õppetundidega (Bilanishvili, 2021, p. 1). Lisaks sel-
lele ilmus 2008. aastal Vene regionaalmeedias (Thomas, 2010, p. 281) sarnase sisuga 
artikleid, milles heideti ette Venemaa kaotust 2008. aasta infosõjas, aga esile toodi ka 
soovitusi:

Presidendi otsusega tuleks moodustada spetsiaalsed organisatsiooni-, juhtimis- ja uurimi-
süksused teabeagressiooni vastu võitlemiseks. Tuleks luua infoväeosad, mis koosneksid riik-
likust ja sõjalisest uudismeediast, Venemaa vajadustele ja huvidele reageerivatest inimes-
test, kes reageerivad kriisile. Informatsiooniväed tegeleksid kontrollvõrkude strateegilise 
analüüsi, vastuluuretööga, operatiivsete varjamismeetmetega, infoturbe küsimustega ning 
oma meeste ja varustuse turvalisusega. /…/ Infovägede personaliks oleksid diplomaadid, 
eksperdid, ajakirjanikud, kirjanikud, publitsistid, tõlkijad, operaatorid, kommunikatsiooni-
töötajad, veebidisainerid, häkkerid ja teised. (nt [Anon.], 2008; Panarin, 2008, pp. 1, 10)

See ettepanek on realiseerunud (nt Russia Today, RIA Novosti, Voice of Russia, Inter-
net Research Agency loomisega) ja isegi ületatud, kuna ka sotsiaalmeedias peituvaid 
võimalusi on uuritud ja kasutusele võetud. 

2014. aastaks ilmnesid märgid sellest, et infooperatsioonid, mis võivad hõlmata 
laiaulatuslikku sotsiaalpsühholoogilist manipuleerimist, on saanud vene sõjadoktriini 
osaks (Blank, 2014). Thomase (2010, pp. 293–294) kohaselt prognoositi, et 2020. aas-
tate alguseks on märgata tähelepanuväärset arengut Venemaa infosõjapidamise kõi-
gis kolmes harus – välises, sisemises ja sõjalises. Praegu ongi infosõda Venemaa jaoks 
lai ja kõikehõlmav mõiste, mis hõlmab suurt valikut tegevusi, kuhu kuulub vaenulik 
tegevus, milles kasutatakse informatsiooni kui vahendit, sihtmärki või operatsioonide 
valdkonda (Giles & Seaboyer, 2019, lk 6). 

Seega on infosõja pidamist sõltuvalt tegevuse sihtmärgist vähemalt kahte tüüpi:
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• infopsühholoogiline sõjapidamine (nt relvajõudude ja elanikkonna mõjuta-
mine), mis toimub loomuliku konkurentsi tingimustes st pidevalt;

• infotehnoloogiline sõjapidamine (nt püüd mõjutada tehnilisi süsteeme, mis 
võtavad vastu, koguvad, töötlevad ja edastavad teavet), mida viiakse läbi sõdade 
ja relvastatud konfliktide ajal (Kvatškov, 2004).

Ka Chekinov & Bogdanov (2017, pp. 44–45) on märkinud, et infosõda on uutes tin-
gimustes igasuguse hübriidsõja ilmingu lähtepunktiks – sh tegevused, milles kasuta-
takse laialdaselt massimeediat ja võimaluse korral globaalseid arvutivõrke (nt blogid, 
erinevad sotsiaalvõrgustikud jne). See hõlmab paratamatult ka sotsiaalmeediat. Lukas 
& Pomeranzevi (2016, p. 6) sõnul on teabe kui relva kasutamise keerukus ja intensiiv-
sus Venemaal märkimisväärselt kasvanud. 

Eelmainitud uuendustest lähtuva ohuga toimetuleku võtmeks Läänes on avaliku sek-
tori kohanemine. Püüd muutusi mõista ongi üks tähtsamaid kaasaegse valitsetuse väl-
jakutseid (Van Assche et al., 2014, p. 3), mistõttu võib ka vaadet organisatsioonidele 
jagada kaheks: 

• organisatsioonid kui korra tagamise instrumendid (Law, 1993) või; 

• organisatsioonid kui määramatuse keskkonnas korra tagajad läbi muutumise 
(Weick, 2009). 

Seejuures on korda eelkõige võimalik tagada kohanemise abil. Murray (2009) järgi on 
innovatsiooni ja kohanemisvõime vahel olulised erinevused, kuna rahuajal esitab aeg 
uuendajale väheolulisi väljakutseid – võivad puududa küll märkimisväärsed ressur-
sid, ent aega on ideede ja arusaamade kujundamiseks, katsetamiseks ja hindamiseks 
(ibid., p. 357). Sõjas on olukord aga vastupidine, lahingus osalejatel on tavaliselt enam 
ressursse kui aega ja neil, kes taotlevad keset konflikti ulatuslikke muudatusi doktrii-
nis, tehnoloogias või taktikas, on kohanemiseks piiratud võimalused (ibid., p. 358). 
Samas tuleb arvesse võtta asjaolu, et organisatsiooni kohanedes võib seda teha ka 
vastane.

2. DESINFORMATSIOON JA OHTLIKUD VÕLTSINGUD

Teave on võimas relv, seda eriti tänu digitehnoloogiatele, mis võimaldavad kontrollida 
andmevooge ja saavutada ülemaailmset katvust. Kuid digitaalajastul oleme kohanud 
olukordi, kus teave muutub veelgi ohtlikumaks – näiteks kui seda moonutada, infoga 
manipuleerida ja seda sõjapidamises kasutada. Desinformatsioon ei ole mitte ainult 
osa geopoliitilisest või sõjalisest strateegiast, see on ka elanikkonna psühholoogilise 
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mõjutamise vahend. Paanika külvamine või mahasurumine, moraali tõstmine või nõr-
gendamine, ilmsete faktide eitamine mis tahes julmuste õigustamiseks – desinfor-
matsioon on nende eesmärkide saavutamiseks universaalne vahend.

 ÜRO eriraportöör on rõhutanud 2021. aasta aruandes arvamus- ja sõnavabaduse 
õiguse edendamise ja kaitse kohta, et „valeinfot võivad rakendada osalejad, kellel on 
risti vastupidised eesmärgid“, nimetades järgnevaid teabega manipuleerimise viise: 

• desinformatsioon (valeinfo tahtlik levitamine); 

• väärinfo (valeinfo levitamine tahtmatult);

• tõe delegitimatsioon selle nn valeuudiseks tembeldamise teel (Khan, 2021, p. 3).

See klassifikatsioon on täpne, kui seda kohaldada riikide sõjaolukorras võetud meet-
mete spektrile, eriti kui arvestada Venemaa riiklikult toetatud valeinformatsiooni 
strateegiat. Maailmameedias on avaldatud arvukalt faktikontrolle, analüüsimaks 
Venemaa väiteid Ukraina bio- (nt Myers, 2022, p. 1) ja tuumarelvade (nt Oliker, 
2022) väljatöötamise kohta kuni alusetute väideteni, et Butša veresaun (nt Al-Hlou 
et al., 2022, p. 10) või Mariupoli sünnitusmaja pihta antud raketilöögid ja selle taga-
järjed (Benedek et al., 2022, pp. 46–47) on lavastatud. Venemaa desinformatsiooni 
leviku tõkestamiseks on loodud ka spetsiaalseid veebilehti, nagu evsdisinfo.eu ning  
debunk.eu.

Tõhus ennetamine ja desinformatsiooni vastu võitlemine võib nõuda keerulisi riikli-
kult toetatud meetmeid, eriti sõja tingimustes. Näiteks eespool nimetatud ÜRO 2021. 
aasta aruanne sisaldab desinformatsiooniga võitlemiseks soovitusi, mis on väärtusli-
kud nii rahuajal kui ka täiemahulise sõja tingimustes, näiteks: 

• mitme sidusrühma dialoog ja partnerlus; 

• riigi läbipaistvuse suurendamine, nt avalikustades proaktiivselt ametlikke and-
meid nii internetis kui ka väljaspool (selline ametlik avalikustamine relvastatud 
konflikti tingimustes nõuab siiski erilist ettevaatust); 

• digitaalse kirjaoskuse edendamine (autorid rõhutavad, et arvesse tuleks võtta 
ka sotsiaalmeedia kirjaoskust).

Olulisi soovitusi, mida tuleks kaaluda, on Euroopa Liidu tasandil liikmesriikidele koos-
tatud ka varem. Näiteks on Euroopa Komisjon (2018, pp. 36–37) esile toonud vajadust 
tugevdada kodanike meedia- ja teabekirjaoskuse toetamist ja suurendada teadusasu-
tuste rahastamist, mis haldavad faktikontrollijatele avatud innovatsioonikeskusi või 
uurimislaboreid. Kuigi soovitused anti enne Venemaa agressiooni Ukraina vastu, on 
nende rakendamine sõjaolukorras endiselt oluline.
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Desinformatsiooni vastu võitlemine on muutunud nii Ukraina ametivõimude kui 
ka kodanikuühiskonna oluliseks missiooniks. 11. märtsil 2021 asutas Ukraina riiklik 
julgeoleku- ja kaitsenõukogu (presidendi nõustav organ) desinformatsiooni vastase 
võitluse keskuse (Ülemraada, 2021). Asutus valmistab Ukraina riikliku julgeoleku- ja 
kaitsenõukogu jaoks ette analüütilisi dokumente ja uuringuid Venemaa desinformat-
siooni kohta, andes samal ajal ukrainlastele konkreetseid soovitusi valeuudiste kohta. 
Lisaks loodi eraldi Strateegilise Kommunikatsiooni Keskus (edaspidi SKK), mis on üks 
desinformatsiooni vastu võitlemise mehhanismidest riigi ja kodanikuühiskonna ühiste 
jõupingutuste abil (Ukraina kultuuri- ja teabepoliitika ministeerium, 2021).

3. SOTSIAALMEEDIA – SUHTLUSPLATVORMIST VENEMAA RELVAKS

Sotsiaalmeediat kasutatakse uuringutes üldiselt katusmõistena veebiplatvormide (nt 
foorumid, blogid, sotsiaalmängud, videote jagamine jne) kirjeldamiseks (Aichner et 
al., 2021, p. 215). Kuigi kogu sotsiaalmeedia hõlmab mingit digitaalset platvormi, ei 
ole siiski kõik, mis on digitaalne, tingimata sotsiaalmeedia (Manning, 2014, p. 1158). 
Viimast määratlevad kaks peamist omadust: see võimaldab mingis vormis osalemist 
ja vastavalt oma osalusspetsiifikale ka interaktsiooni (ibid.).

Peale suhtlemise ja enda kogemuste jagamise kasutatakse sotsiaalmeediat ka mit-
terahumeelsetel viisidel, nt valimistesse sekkumiseks (Stavridis & Weinstein, 2017), 
vaktsineerimisvastaseks tegevuseks (Broniatowski et al., 2018) jne. Sotsiaalmeedial 
on meie igapäevaelus üsna suur roll ning see kehtib ka kriiside ja sõdade puhul. Inime-
sed kasutavad sotsiaalmeediat kontakti hoidmiseks ka loodusõnnetuste (Yates & Part-
ridge, 2015), terrorirünnakute (Cheong & Lee, 2010) ja revolutsioonide (Lotan et al., 
2011) ajal. Choudhury et al. (2014, p. 3563) kohaselt pöörduvad inimesed ka relva-
konflikti korral teabe saamiseks sotsiaalmeedia poole, viimane kehtib eriti juhul, kui 
traditsioonilised meediakanalid ei tööta. Samas pakub sotsiaalmeedia mõningast 
rutiini ja võimalust hoida kontakti ka nt okupeeritud aladel.

Lähtuvalt sotsiaalmeedia kasutamisest sõjas toob McCauley (2016, p. 86) välja, et 
Venemaa on oma mõjuvõimukampaaniate tõhustamiseks arendanud infosõjavõime-
kust, sealhulgas pettustegevust ja sotsiaalmeedia relvastamist. Ajir & Vailliant (2018, 
p. 75) rõhutavad samuti, et erilise tähtsusega on propaganda levitamine sotsiaalmee-
dias, mida võib vaadelda ka kui infooperatsiooni ja kübersõja sõlmpunkti. Prier (2017) 
on ka analüüsinud uute infosõja platvormide relvastamist, märkides, et analüütikud 
on USAs aastaid hoiatanud nn küber-Pearl Harbouri eest.
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Desinformatsiooni taktikat (avaliku) arvamuse eksitamiseks on küll kasutatud ka enne, 
aga selle edu tõenäosus ja sellest tulenev negatiivne mõju on siiski suurenenud just 
sotsiaalmeedia ajastul. Mõned vanemad tehnikad (nt agitprop-tehnikad, nagu paraa-
did, vaatemängud, plakatid, filmid jne) kinnistusid 1920. aastatel (Kenez, 1986, pp. 
251–260) pärast kommunistliku partei agitatsiooni ja propaganda osakonna loomist 
(Brown, 2013, p. 5) ning jätkusid kuni 1991. aastani. 

Kuigi NSV Liidu lagunemisega eemaldati agitpropist kommunistlik ideoloogia, on selle 
erinevatele meetoditele lisandunud uus kultuurilis-religioosne ideoloogia – Русский 
мир, mis omakorda on arenenud koos tehnoloogia ja ühiskonna arenguga ülekantuna 
ka sotsiaalmeediasse. Agitprop ja desinformatsioon koos peamiste (internetipõhiste) 
meediaväljaannetega, nagu Russia Today ja Sputnik, mängivad endiselt võtmerolli 
Vene narratiivide ühendamisel (Van Herpen, 2016, pp. 76–77).

Kui sotsiaalmeedias peituvad sõjaajal märkimisväärsed ohud, siis tekib paratamatult 
küsimus kohanemise võimalikkusest – kaaluda tuleks nii tsiviilelanikkonna kui ka kait-
sejõududes tegevate isikute sotsiaalmeediakasutuse piiramise võimalikkust ja vaja-
dust nii tsiviilelanikkonna kui riigi julgeoleku kaitseks. Kohanemise üks väljund võib 
olla ka sõnavabaduse piiramine. 

3.1. Sõnavabadus ja sotsiaalmeedias avaldatava info piiramine

Harjumuseks saanud sotsiaalmeediakasutus võib sõjaoludes omandada uue tähen-
duse. Näiteks sõjakuritegude tunnistaja käes olev kaameraga mobiiltelefon võib muu-
tuda oluliseks tõendite kogumise ja avaldamise vahendiks tulevaste kohtumenetluste 
jaoks. Kuid kuna ka sotsiaalvõrgustikud on vaenlase tähelepanu ja ehk isegi kontrolli 
all, tuleks mistahes infot avaldades arvestada, et isegi väga keerulistes olukordades on 
olemas tundlik või salastatud teave, mille jagamist piiravad reeglid.

14. aprillil 2022 andis Ukraina parlament välja deklaratsiooni sõnavabaduse tähtsuse, 
ajakirjanike ja meedia tegevuse tagatiste kohta sõjaseisukorra ajal, mille kohaselt:

/…/ agressorriigi näitel oleme näinud, milliseks võib muutuda karmi propaganda ja sõnava-
baduse puudumise tingimustes elava riigi ühiskond. Julm, manipuleeriv propaganda on üks 
peamisi põhjusi, mis ajab riigi sõjani /.../ Ülemraada rõhutab, et riigi üks peamisi ülesandeid 
peaks olema sõnavabaduse tagatiste kindlustamine /.../ Ukraina riigil ei ole õigust kopee-
rida agressiivse riigi totalitaarset praktikat (Ülemraada, 2022a).

Sellest hoolimata, nagu rahvusvaheline üldsus on laialdaselt kinnitanud, on õigus 
sõnavabaduse riikliku julgeoleku küsimustes piiramisele.
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Sõnavabadus on kirjeldatud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti 
(edaspidi ICCPR) artiklis 19. Vastavalt kodaniku- ja poliitiliste õiguste konventsioo-
nile peab sõnavabaduse mis tahes piirang või piiramine olema sätestatud seadusega, 
teenima ühte loetletud eesmärkidest ja olema vajalik selle eesmärgi saavutamiseks. 
Eelkõige on ICCPR artikli 19 lõikes 3 sõnavabaduse piiramise põhjuste (eesmärkide) 
hulgas loetletud riikliku julgeoleku kaitse koos avaliku korra, rahvatervise või kõlbluse 
kaitsega (ÜRO, 1966, p. 171). 

Lisaks võib sõna- ja teabevabadust piirata riikliku julgeoleku kaitsmise eesmär-
gil „ainult kõige tõsisematel juhtudel, kui on tegemist otsese poliitilise või sõjalise 
ohuga kogu rahvale“ (Hussain, 1994, p. 12). Riikliku julgeoleku kaalutlustel põhinevad 
kitsendused on õigustatud, kui „tegelik eesmärk ja tõendatav mõju on kaitsta riigi 
olemasolu või territoriaalset terviklikkust jõu kasutamise või selle ohu eest või tema 
võimet reageerida jõu kasutamisele või selle ohule“ (ARTICLE 19, 1996, p. 8). Euroopa 
inimõiguste konventsiooni (edaspidi EIÕK) artikkel 10 tunnistab riiklikku julgeolekut 
kui võimalikku alust teatavate sõnavabaduse piirangute kehtestamiseks (EIÕK, 2010). 

Riigisaladuste hoidmine on tähtis rahulikel aegadel, aga see muutub veelgi olulise-
maks sõja tingimustes, kus nt vägede liikumisest kui avalikult nähtavast sündmusest 
teadasaajate hulka ei saa piirata näiteks riigisaladuse loa olemasoluga. Seega on tasa-
kaalu leidmine sõnavabaduse tagamise (sh avalikkuse teavitamise sõjakuritegudest) 
ning riigi julgeoleku kaitsmise vahel üks olulisemaid küsimusi, millega tuleb kaasaja 
sõdades sotsiaalmeediaajastul tegeleda.

4. METODOLOOGIA

Artikli metodoloogia põhineb dokumendianalüüsil baseeruval uurimisel, mis on tõhus 
meetod kvalitatiivsete juhtumiuuringute puhul (Bowen, 2009, p. 29) loomaks nähtuse 
või sündmuse üksikasjalikud kirjeldused (Stake, 1995). 

Boweni (2009, pp. 29–30) järgi kasutatakse dokumendianalüüsi erinevatel põhjustel:

• anda andmeid selle konteksti kohta, milles uuringus osalejad tegutsevad; 

• dokumentides sisalduv teave võib viidata mõnele küsimusele, mida tuleb 
esitada; 

• dokumendid pakuvad täiendavaid uurimisandmeid ja võivad olla väärtuslikuks 
täienduseks teadmiste baasile; 

• dokumendid annavad võimaluse jälgida muutusi ja arengut; 



77Sofiia Kostytska, Hannes Nagel, Anne-May Nagel

• dokumente saab analüüsida, et kontrollida järeldusi või kinnitada muudest alli-
katest saadud tõendeid.

Dokumendianalüüs hõlmab artiklis nii veebilehtedel, sotsiaalmeedias kui mobiilira-
kendustes leidunud teabe analüüsimist. Näiteks Ukraina valitsusasutuste veebi- ja 
sotsiaalmeediakanalites, sh mobiilirakendustes avaldatud teavet analüüsitakse ja esi-
tatakse asjakohaseid näiteid lähtuvalt uurimiseesmärgist. See võimaldab kaardistada 
ka vahendeid, mida kasutatakse mõjude maandamiseks sotsiaalmeedia infosõjas.

Mittetehniline kirjandus, nt aruanded koos igat liiki dokumentidega (Merriam, 1988, 
p. 118), on potentsiaalsed empiiriliste andmete allikad kolme valdkonna puhul, mida 
analüüsitakse tähenduse avamiseks, mõistmiseks ja oluliste arusaamade leidmiseks:

• seadusandliku ruumi kohandused Ukrainas lähtuvalt sotsiaalmeedias varitseva-
test ohtudest;

• kriisikommunikatsioon tsiviilelanikele, ennetamaks keelatud info levitamist 
sotsiaalmeedias;

• tsiviilelanike võimestamine luureinfo kogumises sotsiaalmeedia ja rakenduste 
kaudu.

Järgnevalt on esitatud loetelu Ukraina valitsusasutuste veebilehtedest ja sotsiaalmee-
dia kontodest (Facebook ja Telegram), milles kajastatud sisu on artiklis analüüsitud 
vahemikus juuli kuni august 2022:

• Ukraina Ülemraada veebileht (seaduste analüüs vahemikus 23. märts kuni 20. 
juuli 2022);

• SBU ja ministeeriumid, täpsemalt Kultuuri ja teabepoliitika ministeerium, Digi-
taalarengu ministeerium, kaitseministeeriumi teabeagentuur ArmyInform; 
pressiteated ja soovitused perioodil 15. juuli kuni 30. juuli 2022;

• Ukraina riiklik statistikaamet;

• Veebiuudiste portaalid (Interfax-Ukraine ja ArmyInform veebilehti on analüüsi-
tud perioodil 1. august kuni 10. august 2022).

Samas tuleb märkida, et dokumentide analüüsi ei ole alati kasulik ette võtta, kuna 
dokumentidele on omane hulk piiranguid, mille hulka võivad kuuluda ebapiisav 
detailsus, vähene kättesaadavus ja erapoolik selektiivsus (Bowen, 2009, p. 32). Siiski 
peetakse neid piiranguid tavaliselt pigem võimalikeks puudusteks kui suurteks takis-
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tusteks ning arvestades eelkõige selle tõhusust ja kulutasuvust, kaaluvad dokumen-
dianalüüsi eelised piirangud üles (ibid.). 

5. ANALÜÜS 

Ukraina ametivõimud on elanikkonda sotsiaalmeediakasutusest lähtuvate ohtude 
maandamiseks eri viisidel hoiatanud, et nad hoiduksid kindla teabe avaldamisest sot-
siaalmeedias. Ukrainas kehtivad sõja esimestest päevadest ka asjakohased õigusaktid, 
mis muuhulgas sätestavad tundliku teabe avaldamisega (sh sotsiaalmeedias) kaasne-
vad tagajärjed. 

5.1. Seadusandliku ruumi kohandused Ukrainas lähtuvalt sotsiaalmeedias 
varitsevatest ohtudest

3. märtsil 2022 andis Ukraina armee juhtkond välja käskkirja armee ja meedia koostöö 
kohta, milles sisaldub loetelu teabest, mille avalikustamine võib negatiivselt mõjutada 
armee tegevust sõjaseisukorra ajal (URJÜ3, 2022). Loetelu sisaldab 17 eri tüüpi teavet 
– alates sõjaväeüksuste nimedest ja asukohtadest kuni personali arvu ja kavandatud 
või tühistatud sõjaväeoperatsioonideni.

Ülemraada (2022b) võttis 23. märtsil 2022. aastal vastu asjakohased muudatused 
Ukraina kriminaalkoodeksis, millega kehtestati kriminaalkaristus Ukrainale tarnitud 
relvade või laskemoona ning Ukraina vägede asukoha või liikumise kohta käiva teabe 
avalikustamise eest. Ukraina kriminaalkoodeksi artikli 1142 kohaselt on sellise teabe 
levitamine õiguspärane ainult juhul (ibid.), kui seda on eelnevalt vabalt kättesaada-
vana avaldanud armee peastaap, kaitseministeerium, kaitseministeeriumi luurepea-
direktoraat, SBU või partnerriikide ametlikud allikad. Vastasel juhul ei tohi sellist tea-
vet avalikustada, rikkumiste korral kohaldatakse isikute suhtes kriminaalkaristusi:

• 3–5 aasta pikkust vangistust, kui avalikustatakse teavet Ukrainale tarnitud rel-
vade või laskemoona kohta;

• 5–8-aasta pikkust vangistust, kui avalikustatakse teavet Ukraina vägede asukoha 
või liikumise kohta;

• 8–12 aasta pikkune vangistus on ette nähtud juhul, kui selline teave avaldatakse 
konspiratiivselt või eesmärgiga teavitada otseselt agressiivset riiki (selle esinda-
jaid) (Ülemraada, 2022b).

3  Ukraina Relvajõudude Ülemjuhataja (edaspidi URJÜ).
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5.2. Kriisikommunikatsioon tsiviilelanikele, ennetamaks keelatud info levi-
tamist sotsiaalmeedias

Kui armeed puudutava teabe avalikustamise oht tundub üsna ilmne, tuleb arvesse 
võtta veel üht aspekti – igasuguse teabe avaldamine vene rakettide kahjustatud hoo-
nete tabamuste, koordinaatide, asukoha kohta või vastavad fotod ja videod võivad 
samuti ohtlikuks osutada ning aidata vaenlasel oma tulejuhtimist parandada. Jooni-
sest 1 lähtub, et indiviid võib sotsiaalmeedia infosõjas olla nii info sihtmärk kui ka info 
edastaja.

Joonis 1. Sotsiaalmeedia duaalne kasutamine Venemaa propaganda ja luureandmete 
kogumise vahendina Ukrainas

Lisaks tundliku info avaldamise tagajärgede formuleerimisele seadusandluses on olu-
line koht ka elanikkonna informeerimisel sõjaaegse ohutu ja seaduspärase sotsiaal-
meediakäitumise osas. Ukraina riigiasutused ja kohalikud omavalitsused on andnud 
soovitusi meediategevuse kohta sõja ajal, näiteks Ukraina kaitseministeeriumi tea-
beagentuur (ArmyInform, 2022a) jagas järgnevaid juhiseid kodanikele, blogijatele ja 
meediale (vt joonis 2–4):
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Ukraina Riiklik Side- ja Teabekaitseteenistus (edaspidi SSSCIP) (2022) on rõhutanud, 
et umbes 80% luureandmetest kogutakse avalikest allikatest (sh sotsiaalmeediast), 
ja jaganud seda ning muud lisainfot oma ametlikel sotsiaalmeediakanalitel nagu 
Telegram. SBU (2022e) töötas välja ka juhised sõjaväelastele sotsiaalvõrgustike kasu-
tamiseks (vt joonis 7), kus soovitatakse sõjaväelastel minimeerida juurdepääsu oma 
isikuandmetele, kasutades sotsiaalvõrgustike privaatsussätteid, hoiduda geograafilisi 
koordinaate või muid sarnaseid asukohatunnuseid sisaldavate andmete postitami-
sest, samuti mitte kasutada Venemaa sotsiaalvõrgustikke ja internetiplatvorme (nt 
Vkontakte, mail.ru, yandex.ru, rakendus Dembel).

Kuigi valeuudiste ja -info eesmärk on kahjustada riigi kui terviku kuvandit ja taju-
mist, kujutab spetsiifiline väärinfo olukorra kohta väiksemates piirkondades, näiteks 
humanitaarkoridoride või aktiivse võitluse aladel, otsest ohtu inimeste elule. Näiteks 
hoiatas SKK (2022) 26. mail tsiviilelanikke ka Vene nn roheliste koridoride valeinfo 
eest – marsruutide eest, mida reklaamiti ohutute evakuatsioonikoridoridena, ent mis 
tegelikult olid varitsused põgeneda soovijatele.

Lähemalt sai uuritud ka ametlikke riigiasutuste kontosid ja kanaleid jäljendavate võlts-
kontode kasutamist. Näiteks hoiatas SBU (2022f) 25. aprillil Stop Russian war liba-
bot’ide eest, mille agressor lõi vastukaaluks peagi pärast Ukraina riigi bot’i käivita-
mist, mille eesmärk oli võimaldada kodanikel avaliku teenuse kaudu teavitada Ukraina 
armeed vaenlase vägedest või sõjategevusest. Libakontode käivitamise põhjused või-
vad jääda ebaselgeks, kuigi on lihtne ennustada, et käsitletud juhul oleksid sellised 
liba-bot’id venelaste jaoks viis, kuidas tuvastada digitaalseid partisane okupeeritud 
territooriumidel, takistades samal ajal Ukraina armeed saamast inimestelt vajalikku 
luureinfot vaenlase vägede paiknemise või tegevuse kohta.

5.3. Tsiviilelanike luureinfo kogumises võimestamine läbi sotsiaalmeedia ja 
rakenduste

2019. aastal võttis Ukraina juhtmõtte riik nutitelefonis all kasutusele programmi digi-
taalne riik, rakendades e-valitsemise vahendeid ja arvukaid elektroonilisi teenuseid 
koos selleks loodud Digitaalarengu ministeeriumiga. Digitaliseerimisreformi raames 
käivitati üks edukamaid projekte, valitsustarkvara ДІЯ (DIIA), mis tähendab ukraina 
keeles tegevust ja on lühendatud vorm (ukr) держава і я (’riik ja mina’). Venemaa 
täiemahulise invasiooni algusest on DIIA, nagu ka teised riigi poolt välja töötatud 
rakendused ja vahendid, mänginud olulist rolli ukrainlaste infohügieeni ja turvalisuse 
tagamisel.
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DIIA on multifunktsionaalne vahend (nii nutitelefonirakendus kui ka valitsuse teenuste 
veebiportaal)4 ning mõeldud eelkõige selleks, et anda tuvastatud kodanikele vahetu 
juurdepääs oma ametlikele dokumentidele (nt pass, juhiload, COVID-sertifikaadid 
jt dokumendid). Arvestades riigis ümberasustatud inimeste, pagulaste ja nende ini-
meste suurt arvu, kellel võib puududa ligipääs paberdokumentidele sõjategevuse- ja 
purustuste tõttu, on juurdepääs oma isikut tõendavatele dokumentidele otse nutite-
lefonis osutunud eluliselt oluliseks.

2022. aasta märtsi alguses ajakohastati DIIAt uute funktsioonidega, mis on ukrainlaste 
käsutuses jätkuva sõja väljakutsetest ja nõuetest lähtuvalt. Üheks selliseks kasulikuks 
vahendiks on teenus eVorog (єВорог ehk ’eVaenlane’), mille eesmärk on võimaldada 
kodanikel võimalikult lihtsalt teavitada Ukraina relvajõudusid vaenlase vägedest. Olu-
lise sammuna lisati DIIAsse Telegrami bot’i eVorog (@evorog_bot) link, mis lihtsustab 
ukrainlaste jaoks otse Ukraina armeele Venemaa väeosade, sõjatehnika ja sõjalise 
tegevuse kohta teabe saatmist, kui seda on mõnes riigi osas märgatud. Seega saab 
iga inimene, kes soovib armeed aidata, jagades teavet vaenlase vägede või tegevuse 
kohta, teha seda suhteliselt kiiresti ja lihtsalt.

4  Vt lähemalt https://diia.gov.ua ja https://go.diia.app. 
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IGAL AJAL / ÄRA
• avalda mis tahes teavet, fotosid, videoid Ukraina kaitsjate, sõjaväeüksuste, territoriaalkaitseük-

suste, julgeolekukontrollipunktide, kindlustuste jne liikumisest või asukohast;
• avalda kontrollimata paanilist teavet hukkunute, vigastatute, kadunud ukrainlaste arvu kohta;
• levita valesõnumeid side sulgemise, mobiilsideühenduse seadete muutmise vajaduse jms kohta;
• avalda kontrollimata postitusi abi/annetuste tegemise vajaduse kohta. See ei pruugi olla pettus, 

kuid teave võib olla vananenud − raiskad nii nende aega, kes tahavad aidata, kui ka nende, kes 
vajasid abi.

TEE NII (lubatud ja isegi vajalik!):
• dokumenteeri kõik vaenlase vägede liikumised, postita nende fotod koos geomärgistega ja täpse 

ajaga sotsiaalmeediasse. Kõigepealt teavita Telegrami boti: @stop_russian_war_bot;
• levita infot hukkunud, vigastatud, kadunud okupantide kohta − see on võimalus jõuda venelasteni;
• jagage videoid okupantide kuritegudest maksimaalsele publikule;
• jagage riigivõimude ametlikke sõnumeid ja valeinfo ümberlükkamisi.

Koos kuni võiduni!

Joonis 2. Juhised tsivilistidele (ArmyInform, 2022a)
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ÕHUHÄIRE AJAL / ÄRA
• avalda fotosid/videoid rakettidelt tabamuse saanud või tulistatud kohtadest, videoid lendavatest 

rakettidest, raketilöökide hetkedest, territooriumi kaardistamisest;
• märgi selliste kohtade täpset aadressi ja koordinaate (see teave aitab okupantidel oma tegevust 

koordineerida);
• avalda videoid koos identifitseerimistunnustega: aadressid, majade numbrid, tuntud supermarke-

tid, metroojaamad jne;
• avalda meie õhutõrjejõudude tööd (saab identifitseerida konkreetse plahvatuse järgi õhus, sarna-

selt ilutulestikuga);
• lahku varjendist, et teha fotosid või videoid;
• pärast plahvatust tule plahvatuse koha lähedale ega jää lähedale, filmi ega pildista (see aitab vaen-

lasel paremini sihtida).

Pidage meeles! Õhutõrjevahendid on tõhusad, kui vaenlane ei tea, kust see võidakse käivitada. Kõik 

videod õhutõrjerakettidest paljastavad õhutõrjejõud.

Joonis 3. Juhised tsivilistidele (ArmyInform, 2022a)
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PÄRAST ÕHUHÄIRET
• Dokumenteerige hoonete ja infrastruktuuri kahjustused lähifotodel, nii et ümbritsev on kaadrist 

väljas. Vältige tuntud objekte kaadris.
• Jagage selliseid fotosid sotsiaalvõrgustikes, saatke need maailma meediale, riigijuhtidele jne.
• Kui jagate fotot kahjustustest, ärge märkige objekti täpset nime (näiteks „lasteaed nr 222“ asemel 

„lasteaed“).

Ettevaatust! Videoid raketi- või raketilöökidest ei tohiks üldse avaldada. Eriti ohtlikud on need, kui neid 
avaldatakse kohe pärast rünnakut − nii parandate vaenlase sihtimist veebi vahendusel.

Samuti koostasid paljud Ukraina eraõiguslikud meediaettevõtted üksikasjalikud käsi-
raamatud teabeohutuse kohta, milles tuletatakse kodanikele meelde, et nad peaksid 
hoiduma teatud informatsiooni postitamisest (Panchenko, 2022). Tsiviilisikute teavi-
tamiseks koostati ka lihtsustatud keelunimekirjad (vt joonis 5–6):

Joonis 4. Juhised tsivilistidele (ArmyInform, 2022a)
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Joonis 5. Sõja ajal rangelt keelatud avaldada (Ukraina kultuuri- ja teabepoliitika minis-
teerium, 2022)

MIDA MITTE POSTITADA:

• Fotod ja videod kohtadest, mida tabavad raketid või mida tulistatakse.
• Videod lendavatest rakettidest, raketilöökide hetkedest.
• Võitlustegevuste täpsed aadressid ja koordinaadid.
• Videod/fotod koos identifitseerimistunnustega: tänavate sildid, metroojaamad, bussipeatused, 

kauplused ja supermarketid, tehased ja ettevõtted, autode numbrimärgid.
• Õhutõrjejõudude töö.
• Videod/fotod õhurünnakutest.
• Mis tahes andmed Ukraina vägede tegevuse ja asukoha kohta, samuti suuremate sõjaliste objek-

tide kohta.
• Kinnitamata teave ohvrite või hukkunute kohta.
• Mis tahes teave, mida riik ei ole kontrollinud ja mis pärineb mitteametlikest allikatest.
• Rangelt keelatud: õhurünnakute, pommitamiste ja raketirünnakute voogedastus internetis. Selline 

teave aitab vaenlasel parandada oma sihtimist. Oodake enne avalikustamist.
• Teabe avalikustamine või parandamine kommentaarides.
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Joonis 6. Sõja ajal rangelt keelatud avaldada (Ukraina kultuuri- ja teabepoliitika minis-
teerium, 2022)
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Joonis 7. Sotsiaalmeedia kasutamise juhised kaitse- ja jõustruktuuride esindajatele 
(SSSCIP, 2022) 
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Lisaks üksikasjalikele juhistele on loodud ka video ettevaatusabinõude soovitustega 
vaenlase vägede jäädvustamisel; eelkõige soovitatakse kodanikel filmida diskreetselt 
ja ohutus kauguses, samuti kustutada kõik materjalid ja bot’i ajalugu pärast kõigi vaja-
like andmete saatmist. Seda videot jagasid hiljem ka teised Ukraina meediakanalid. 
Kuid peale eVorogi teenuse on ukrainlastele kättesaadavad ka teised ametlikud riigi 
poolt käivitatud Telegrami bot’id. 

Esimestel päevadel pärast Venemaa taaskordset rünnakut käivitas SBU näiteks teise 
Telegrami bot’i @stop_russian_war_bot, et inimesed saaksid teavitada märgatud 
Venemaa sõjatehnikast ja vägedest, samuti igasugusest teabest vaenlase agentide 
(saboteerijate) kohta (SBU, 2022g). Erinevalt eVorogist ei nõua see bot DIIA kaudu isiku 
tuvastamist, et saata teavet vaenlase vägede kohta. Muud teenused, mis võeti kasutu-
sele ametliku riikliku rakenduse DIIA raames, hõlmavadki tasuta juurdepääsu riiklikule 
televisioonile ja raadiole nutitelefonis, mis on eriti oluline kahjustatud sidevõrkudega 
piirkondades (IU, 2022a; IU, 2022b) ja ajutiselt okupeeritud territooriumidel. 

Sõjaaegsetele funktsioonidele lisaks jätkab DIIA ka põhitegevust digitaalse mitme-
külgse riigiplatvormi tööriistana, võimaldades näiteks ettevõtjatel hõlpsasti esitada 
maksudeklaratsioone ja maksta makse, aga ka pakkuda ukrainlastele eDemokraatia 
küsitluskeskkonda.

Üks oluline aspekt, mida sõja ajal arvesse võtta, on ka õhuhäirete süsteem. Kuigi ena-
mikus Ukraina linnades on tänavatele paigaldatud õhusireenid, oli mõnes piirkon-
nas nende seadmete katvus ebapiisav ja inimesed ei kuulnud õhurünnakute häireid. 
Võimalike raketilöökide avastamise tingimustes on pommivarjendisse jõudmiseks 
oluline aga iga minut. Selle probleemi lahendamiseks töötati lisaks infrastruktuuripa-
randustele (tänavasireenide heli reguleerimine, nende võrgu laiendamine) valitsuse 
toetusel välja nutitelefoni rakendus, mis sisaldab sisseehitatud sireeni ja piirkonna 
valikut (Ukraina valitsusportaal, 2022). Rakenduse kasutajaliides on lihtne ja kasutaja-
sõbralik, et eri taustaga ja eri vanuserühmade inimesed saaksid selle funktsioonides 
hõlpsasti navigeerida. Lisaks käivitati ametlik Telegrami bot @air_alert_ua, et teavi-
tada inimesi käimasolevatest õhuhäiretest. Lisaks Ukraina valitsuse algatustele5 on ka 
kodanikuühiskond andnud suure panuse ukrainlaste turvalisuse tagamisse, näiteks on 
vabatahtlike meeskondade poolt välja töötatud arvukad veebikaardid Ukraina õhu-
häirete kohta. 

Sarnaseid kohaliku tasandi algatusi on rakendatud alates kohalike omavalitsuste 
Telegrami kanalitest, mis sisaldavad koheseid teateid õhurünnakuohu kohta, kuni 
õhurünnaku hoiatusteadete rakendamiseni olemasolevate vahendite uue funktsioo-

5  Vt lähemalt https://alerts.in.ua, https://alarmmap.online ja https://map.ukrainealarm.com.
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nina. Näiteks täiustati rakendust Kyiv Digital, mida varem kasutati ühistranspordi jaoks 
(QR-piletite ostmine ühistranspordiga sõitmiseks, parkimisarvete maksmine), lisades 
sellele varjendite kaardi ja õhurünnakute teateid.6 Varjendite kaardid töötati välja 
kõigi Ukraina piirkondade jaoks ja lingid neile avaldas kaitseministeerium (ArmyIn-
form, 2022b) kohe pärast Venemaa rünnaku algust. 

Lisaks sellele on Ukraina riiklik hädaabiteenistus käivitanud rakenduse miinide ohu-
kaardiga. Rakendus7 sisaldab potentsiaalselt ohtlike (võimalike mineeritud) alade 
kaarti, samuti edastab teateid, kui kasutaja läheneb ohtlikule objektile. Lisaks on 
rakenduses sisseehitatud kataloog plahvatusohtlike objektide fotode ja kirjeldustega 
ning vahend, mille abil saab Ukraina riiklikule hädaabiteenistusele kahtlastest objek-
tidest teatada.

6  Vt lähemalt https://kyiv.digital/start.
7  Vt lähemalt https://apps.apple.com/ua/app/minefree/id1624507845?l. 

Joonis 8. Nutitelefoni rakendus United24 (Ukraina Hääl, 2022) 
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KOKKUVÕTE

Venemaa infosõda on pika traditsiooniga valdkond ja selle kasutamine sotsiaalmee-
dias on uus normaalsus nii rahuajal kui ka otsese sõjalise agressiooni korral, nagu seda 
on kogenud Ukraina. Venemaa viib sotsiaalmeedias läbi ka infosõjategevust, mille 
eesmärk on nii oma narratiive toetava teabe levitamine kui ka tsiviilisikute otsene 
mõjutamine, aga ka erinevatest sotsiaalmeedia valdkondadest olulise teabe hanki-
mine raketilöökide edukuse või Ukraina armee kohaloleku või liikumise kohta. Seega 
on Ukraina vastu suunatud Vene infosõda kahepoolne vahend, mida kasutatakse nii 
soovitud teabe levitamiseks propaganda eesmärgil kui ka sellise teabe hankimiseks, 
mis parandab otseselt näiteks kas sihtimist või Ukraina-meelsete kogukonnaliikmete 
märkamist okupeeritud aladel.

Informatsiooni mõtlematu postitamine on reaalsete näidete põhjal osutunud ohtli-
kuks tsiviilisikutele, taristule, armeele ning seeläbi ka riigi julgeolekule. Et leevendada 
mõtlematust sotsiaalmeediakäitumisest tulenevaid võimalikke ohte tsiviilisikute (ja 
sõjaväelaste) poolt, on Ukraina riigivõimud sotsiaalmeediast lähtuva ohuga kohane-
nud ning:

• viinud läbi teavituskampaaniaid keelatud ja lubatud infost sotsiaalmeedias;

• viinud sisse asjakohased muudatused õigusaktides ja kriminaalkoodeksis, mis 
võimaldavad määrata karistusi juhul, kui tundlikku teavet tehakse kättesaada-
vaks, seejuures olenemata asjaolust, kas see juhtus kogemata või tahtlikult;

• rakendanud sotsiaalmeedia ja rakenduste võimalusi tsiviilelanike võimestami-
seks, näiteks luureandmete kogumisel (vaenlaste vägede asukohad, vägede lii-
kumised jne).

Viimane punkt kõneleb sellest, et kuigi sotsiaalmeedia ja nutiseadmete sõjaaegsest 
kasutamisest tulenevad küll märkimisväärsed ohud, saab Ukraina näitel neid kasu-
tada ka vajaliku teabe levitamiseks. Ukraina on käivitanud spetsiifilised bot’id ja lisa-
nud vastavad võimalused ka valitsusrakendusse DIIA. Kodanikke julgustatakse aktiiv-
selt vaenuvägede tegevusest teada andma, kuid seda vaid turvalisel viisil. Elanikele 
antakse ka konkreetseid juhised, kuidas end oluliste luureandmete kogumise käigus 
mitte ohtu seada. Samuti julgustab riik kindlat liiki teabe (nt sõjakuritegude, infrast-
ruktuuri kahjustamise või tsiviilisikute vigastuste kohta) jagamist, kuid jällegi – väga 
konkreetses kontekstis ja viisil, mis ei avalda teavet, mida vaenlase väed saaksid ära 
kasutada.

Artiklis käsitleti lühidalt ka sotsiaalmeedia kasutamise reguleerimist sõja ajal sõna-
vabaduse perspektiivist lähtuvalt. Kuigi sõnavabadus on üks vaba ja demokraatliku 
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ühiskonna nurgakive, lubavad nii ICCPR kui ka EIÕK sõnavabaduse piiramist teatud 
juhtudel, millest üks on oht riigi julgeolekule. Sotsiaalmeedia ajastul, kus igaüks, kellel 
on sobiv seade ja internetiühendus, võib saada tahtmatult ja teadmatult vaenulike 
jõudude informaatoriks ning halvemal juhul lahingtegevuse tulejuhiks, on sõnavaba-
duse piiramine sotsiaalmeediapostitustes üks ainsatest võimalikest vahenditest väl-
timaks tundlike andmete avaldamisega kaasnevaid võimalikke negatiivseid tagajärgi.

Võttes arvesse Ukraina sõjaaegset kogemust sotsiaalmeedia rindel, soovitavad auto-
rid, et riigid, kel on ajalooline Venemaa agressiooni kogemus ning kes seisavad jätku-
valt silmitsi võimaliku Vene Föderatsiooni sõjalise ohuga, uuriksid, kuidas Venemaa 
on kasutanud sotsiaalmeediat mitte ainult propaganda ja desinformatsiooni eesmär-
gil, vaid ka luureteabe hankimiseks, kasutades sealjuures tsiviilisikute teadmatust. 
Viimase mõistmine ning tsiviilelanike ja sõjaväelaste informeerimine sotsiaalmeedia 
kasutamise ohtudest sõja ajal enne reaalse agressiooni algust võib aidata vältida taristu 
ja elutähtsa varustuse kahjustamist, tsiviilelanike vigastusi ja isegi surmajuhtumeid.

Mõned küsimused tekivad ka siis, kui vaatleme Venemaa infosõda sotsiaalmeedias ja 
võimalikke viise selle mõju piiramiseks nn ohutsoonis asuvates (Venemaaga piirneva-
tes) riikides. Eesti puhul tõstatub näiteks küsimus: millise ministeeriumi pädevusse 
kuuluks inimeste sõjaaja sotsiaalmeedia kasutamise alase teavitamise korraldamine? 
Lisaks: kas ja kuidas on Eesti relvajõud selles valdkonnas koolitatud, kas see on osa 
ajateenistuses läbitavast treeningust? Ja lõpuks üldisem küsimus: milline vastutus 
ja millises ulatuses on infosõja tingimustes sotsiaalmeedia platvormidel, nagu Face-
book? Kas oleks mõeldamatu, et sotsiaalmeediaplatvormid töötaksid välja tehisintel-
lekti lahenduse võltsingute, desinformatsiooni või tundlike andmete avastamiseks ja 
keelustamiseks juba enne postitamist? 

Ühtlasi juhivad autorid tähelepanu asjaolule, et Ukraina avalikkusel oli sõjaaegse 
infohügieeniga teataval määral võimalik kohaneda 2014. aasta esimesest sissetungist 
alates. Oli võimalik valmistuda ka meediamajadel ja teistel teabevaldkonna olulistel 
organisatsioonidel. Sõjalise konflikti korral riigis, kus varasem sõjaaegne infohügieeni 
kogemus puudub, võib hüpoteesi kohaselt tsiviilelanike kohanemine uute sotsiaal-
meediareeglitega oluliselt keerulisemalt kulgeda. 

Seega võiks avalikkuse teavitamise peale rünnakuaegsest infohügieenist sotsiaalmee-
dias mõelda juba ennetavalt, näiteks osana Päästeameti kampaania „Ole valmis!“ 
tegevustest.
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KAITSEVÄELUURE RIIGISISESE JULGEOLEKU 
MEETMED

Võtmesõnad: kaitseväeluure, julgeolek, kaitseväe korralduse seadus, 
julgeolekuasutuste seadus

Ülevaade. Artikli eesmärk on lugejale tutvustada kaitseväeluure olemust ning riigi-
sisese julgeoleku tagamise meetmeid. Artikli fookuses on seadusandlusest tulenevad 
kitsaskohad, mida ilmestatakse praktiliste näidetega. 
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SISSEJUHATUS 

Luure on teabe kogumine, mida on vaja riigi poliitika kujundamiseks, julgeolekuhu-
vide edendamiseks ning tegelike või võimalike vastastega tegelemiseks (Shulsky & 
Schmitt, 2013, p. 25). Eesti õiguses on luure legaaldefinitsioon toodud vaid kaitseväe 
korralduse seaduses (edaspidi KKS), kus avatakse kaitseväeluure kui luure ühe alaliigi 
mõiste. Samas käsitletakse luuramise vastutegevust ehk vastuluuret nii julgeoleku-
asutuste seaduses (edaspidi JAS) kui ka riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses 
(edaspidi RSVS). Olgugi et kaitseväeluure kui selline on seotud otseselt vajadusega 
koguda teavet riigi sõjaliseks kaitseks, ei ole see tänapäevases julgeolekuolukorras 
võimalik ilma nn politseiliste julgeolekumeetmeteta, nagu näiteks personali süvenda-
tud taustakontroll või andmete kogumine territooriumi vahetus läheduses viibivate 
isikute kohta, mis reeglina seostuvad riigisisese julgeolekuasutuse töövaldkonnaga. 
Vaidlused, kui kaugele võib ulatuda relvajõudude varjatud teabekogumine operat-
sioonide planeerimisel rahuajal ning julgeoleku tagamiseks riigi territooriumil, jõudsid 
2020. aastal suurema avalikkuse tähelepanu alla. Osaliselt ulatuvad vaidluse juured 
nn kaitseväe luureskandaali 2007. aastal, mis tõi kaasa ühelt poolt jätkuvalt kõrged 
ootused kaitseväeluurele ka väljaspool traditsioonilist militaarvaldkonda, kuid samas 
ka pelguse piisavate volituste andmiseks. Aastaid poolikult ja etapiviisiliselt paran-
datud kaitseväeluure pädevuse küsimused said küll osaliselt lahendatud juunis 2020 
jõustunud KKS nn luurepaketiga, millele eelnes tuline debatt seadusandlikul tasemel, 
mis päädis isegi vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi pöördumisega riigikohtusse, tun-
nistamaks vastuvõetud KKS-i muudatused põhiseadusevastaseks. 

Vaidluse raskuskese seisnes kahes peamises asjaolus: laiemalt, kas KV-l on rahuajal 
ette nähtud siseriikliku mittesõjalise julgeoleku tagamise funktsioon ning kas nime-
tatud sätted on piisavalt õigusselged, tagamaks isikute põhiõigused, kui KV töötleb 
nende isikuandmeid. Viimase osas tuleb küll rõhutada, et KV puhul oli kohe algselt 
sätestatud varjatud teabe kogumisele kõrgemad loanõuded kui jälitus- või julgeole-
kuasutuste puhul. Näiteks oli eelnõu järgi varjatud jälgimise loa andmise õigus kait-
seväe juhatajal ja luurekeskuse ülemal ning 24 tunni jooksul pidi toimingu teostamise 
andma üle kaitsepolitseiametile. Kuigi riigikohus leidis, et eelnõu on põhiseadusega 
vastuolus (RKPJKo nr 5-19-38, 2019, p. 112), nentis ta seda siiski pelgalt toimingust 
teavitamise osas, mitte põhimõttelises vaidluses, kus vabariigi president ja kaitsepo-
litseiamet (KAPO) nägid kitsaskohana, et kaitseväeluurega tegelev struktuuriüksus 
muutub sisuliselt julgeolekuasutuseks (RKPJKo nr 5-19-38, 2019, p. 58).

Olgugi, et KKS-i muudatused jõustusid viimaks suuresti algses mahus ja sõnastuses, 
siis tuleb autorite arvates võtta kaitseväeluure tegevuse jätkuvalt erinevat käsitlemist, 
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võrreldes KAPO või välisluureameti (VLA) tegevusega kui poolikut kompromissi, mis 
ei taga täies mahus seadusandjalt kaitseväeluurele pandud ootusi. Uurimisproblee-
miks on olukord, milles kaitseväeluure volituste ja tegevuse õiguslik regulatsioon ei 
ole piisavalt selge ega taga kaitseväeluurele püstitatud riigisiseste ülesannete efektiiv-
set täitmist. Milles seisnevad jätkuvad seadusandlikud kitsaskohad kaitseväe häda-
vajaliku julgeoleku- ja luurevõimekuse tagamisel, sellest annab artikkel loodetavasti 
ülevaate ning julgustab valdkonna asjatundjaid küsima, kas nende kitsaskohtadega 
leppimine on meie sõjalise valmisoleku ja laiemalt julgeoleku huvides. Kaitseväe luu-
rekeskuse (LuK) sümbol öökull vajab pesa kaitsmiseks mitte ainult tugevaid tiibu, vaid 
ka võimalust märgata, kuulda ja talletada teavet ohtude kohta. Ka nende kohta, mis 
varitsevad öökulli pesa vahetus läheduses ehk kodumaal. Väga hästi on selle mõtte 
kokkuvõtvalt sõnastanud Eesti kaitseväeluure ülem kolonel Margo Grosberg: „Iga 
mees peab hoidma oma maja korras“ (Sildam, 2018).

Artikkel ei pretendeeri mahukaks võrdlevaks õigusanalüüsiks; see vääriks eraldi 
magistritööd. Käesolev tekst põhineb 2021. aastal Kaitseväe Akadeemias kaitstud 
lõputöö uurimistulemustel ning peamine eesmärk on avada laiemale üldsusele kait-
seväeluure olemust, selle sarnasust ja erinevust tsiviilluurest ja julgeoleku tagamisest 
ning kirjeldada näidete varal igapäevase tegevuse kitsaskohti. Artiklile lisab aktuaal-
sust 24.02.2022 Ukraina vastu alanud Venemaa agressioon. Lisaks tavapärasele 
kaitsejõudude tegevusele ning selle lahutamatuks osaks olevale luurele on oluliselt 
kasvanud julgeoleku tagamise aspekt, seda nii teabe-, operatsiooni- kui ka personali-
julgeoleku tagamise osas. 

Teema uurimise praktilisi kitsaskohti kirjeldades tuleb arvestada kaitseväeluure kui 
uurimisobjekti äärmise suletusega. Kui julgeoleku- ja tsiviilluure maailmast on kirjuta-
tud nii akadeemilisi kui ka populaarteaduslikke töid, samuti ilukirjanduslikke teoseid, 
siis kaitseväeluure osas on olukord sootuks tagasihoidlikum.
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1. LUURE JA JULGEOLEK 

Taktikalisemas võtmes on luure üks seitsmest lahingufunktsioonist ning luureteavet 
vajatakse vastase ja lahinguruumi kohta, et juhtida üksust, võtta vastu õigeaegseid 
ning olukorraga ühtelangevaid otsuseid, et täita püstitatud ülesanded või saavutada 
soovitud lõpptulemus (United States Army, 2019, pp. 2-2–2-3). Jätame artiklis kõrvale 
kaitseväeluure taktikalise poole ja pöörame tähelepanu sellele osale, mis on suuna-
tud julgeoleku tagamisele, milleks on vajalik teadlikkus ohuolukorrast ja ohtude põh-
justajatest. Julgeolek on seisund, milles on kaitstud piiratud ligipääsuga teave, varus-
tus, infrastruktuur, isikkoosseis ja tegevus erinevate ohtude eest, nt vaenulik luure- ja 
õõnestustegevus, sabotaaž ja terrorism jne (NATO Standardization Office, 2020, p. 
116).

Luurefunktsioon toetab väekaitset, tagades eelhoiatuse võimalike ohtude kohta ning 
on oluline komponent vastuluure- ja julgeolekuoperatsioonide läbi viimisel (United 
States Army Intelligence Center and School, 2004, pp. 6–1). Väekaitse on ennetavate 
tegevuste, meetmete ja vahendite kogum, mille eesmärk on vähendada ohte isik-
koosseisule, varustusele ning operatsioonitegevusele (NATO Standardization Office, 
2020, p. 55). Luuretegevus on seega otseselt seotud kaitseväe üksuste julgeolekuga ja 
vajalik funktsionaalsuse ja lahingvõime säilitamiseks.

Mõnikord seostatakse julgeoleku tagamist kitsalt vastuluurega. See on õige vaid osa-
liselt. Väärarusaama, nagu Eestis oleks vaid üks vastuluurega tegelev asutus (KAPO), 
on seadusandja tegelikult ümber lükanud mitmes seaduses – RSVS-is, KKS-is ja ka  
JAS-is –, kus riigisaladuse kaitse kui vastuluurefunktsioon või vastuluure oma tööta-
jate kaitseks on antud piiratud ulatuses nii VLA kui ka LuK pädevusse. 

Julgeoleku tagamise eesmärgil teostab kaitsevägi riigis julgeolekuluuret, mis hõlmab 
erinevate luuredistsipliinide, sh vastuluure samaaegset rakendamist. Kaitseväe seisu-
kohast on aga olulisem rääkida mitte kitsalt vastuluurest, mis on suunatud riigisaladu-
sega kaetud teabe kaitsele, vaid julgeolekuluurest, mis on eelkõige suunatud julgeole-
kuohtude maandamisele riigis. Julgeolekuluure on meetmete kogum, mida kaitsevägi 
teostab eesmärgiga koguda ja töödelda andmeid riigi vastu suunatud vaenulike tege-
vuse tõkestamiseks, st juba varasemalt mainitud luure, kuritegevus, sabotaaž, õõnes-
tustegevus ja terrorism (NATO Standardization Office, 2020, p. 116). Julgeolekuluure 
on äärmiselt oluline ka kaitseväe territooriumi ehk kaitseväe julgeolekuala vastu suu-
natud ohtude tuvastamisel ja tõkestamisel.
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2. RIIGISISESED JULGEOLEKUOHUD

Eesti kaitsevägi on eelkõige oma olemuselt suunatud välisvaenlase tõrjumisele ja Eesti 
julgeolekupoliitika kohaselt on sõjalise kaitse eesmärk ennetada ohte ja vajadusel 
neid tõkestada või tõrjuda (Kaitseministeerium, 2017, lk 10). Kiirelt muutuvas julge-
olekukeskkonnas peab olema valmis reageerima ka ebatavalistele ehk siis mittekon-
ventsionaalsetele ohtudele, mis samuti muutuvad aina levinumaks ning võivad Eesti 
julgeolekut mõjutada samaväärselt traditsiooniliste ohtudega (Kaitseministeerium, 
2017, lk 4). Traditsiooniline oht on välisriigist lähtuv konventsionaalset laadi oht ning 
riigisisesed ohud liigituvad ebatavaliste ohtude alla. 

Ebatavalist ohtu iseloomustab asümmeetriline lähenemine või tavatute võitlusviiside 
kasutamine, mida on raske tuvastada. Sellise võitlusviisi vastu on keeruline rakendada 
ennetusmeetmeid või seda operatiivselt neutraliseerida. Asümmeetriat kasutades 
üritatakse rakendada oma tugevust vastaspoole nõrkuse vastu, et haarata initsiatiiv ja 
saavutada otsustav eelis (Eaton, 2002). Seda tüüpi oht üritab luua olukorda, kus saa-
vutatakse ebaproportsionaalselt suur võit kulutatud ressurssi või panust arvestades. 
Asümmeetriline oht üritab peituda ja sulanduda ümbritsevasse keskkonda. 

Lisaks asümmeetrilisele ohule on käibel ka teine sarnane mõiste, nn hübriidoht. 
Hübriidohud tekivad tavaliselt keskkonnas, kus sõjalises mõttes konventsionaalsed 
ja mittekonventsionaalsed ohud põimuvad irregulaarsete ja asümmeetriliste ohtu-
dega (Development, Concepts and Doctrine Center, 2011, pp. 1–4). David Kilculleni 
hinnangul on tulevikuohtude kirjeldamisel oluline tunnusjoon nende hübriidsus, st 
ohtude alaliigid sulanduvad üha enam kokku ja riiklikud ning mitteriiklikud osalejad 
rakendavad asümmeetrilist sõjapidamist. (Kilcullen, 2013, lk 107) Keeruline on eris-
tada asümmeetrilist ohtu hübriidohust, sest tänapäevaseid konflikte iseloomustab 
ohtude põimumine ning mõlema ohu taga võivad olla nii riiklikud kui ka mitteriiklikud 
konfliktist osavõtjad. 

Rekkedali järgi iseloomustab asümmeetrilist sõjapidamist samuti tugevuste kasuta-
mine vastase haavatavuste vastu tavatul viisil (Rekkedal, 2006, p. 135). Selliste rün-
nakute läbiviijad esindavad neljanda põlvkonna sõjapidamist, taotledes efekti pigem 
strateegilisel või poliitilisel tasandil (Phelan, 2011). Eelmainitud efektide saavutamise 
nimel kahjustatakse tsiviilühiskonna toimimist, rünnatakse kriitilisi haavatavusi ja ras-
kuskeset (Szafranski, 2002). Asümmeetrilisteks ohtudeks võivad olla ka riiklike luu-
reteenistuste värvatud isikud, kes koguvad infot kaitseväe kohta (Kaitse politseiamet, 
2020, lk 27). Halvemal juhul võib olla värvatud organisatsiooni enda teenistuja või 
töötaja. 
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Ebatavaliste ohtude näidetena sõjaväe kontekstis saab tuua organiseeritud kurite-
gevuse ning teenistujate sidemed sellega, nt Colombia sõjaväelaste info müümine 
narkokartellidele (Harber, 2009), sõjaväeteenistujate relvamüük Venemaa Föderat-
sioonis (Ryabikhin & Viktorova, 2004) või Eestis ebaseaduslikus relvaäris osalenud 
tegevväelane (2017). Teine riik võib kasutada ära riigisisest organiseeritud kuritege-
vust hübriidsõja elemendina riikliku julgeoleku ohustamiseks, nt Venemaa Föderat-
sioon Georgias (Darchiashvili, 2018). Asümmeetrilised ohud on samuti kohalikest ela-
nikest koosnevad mitteformaalsed relvastatud või terroristlikud formeeringud, keda 
võib välisriik toetada ja/või juhtida, nt 2014. aastal Krimmis ja Ida-Ukrainas Venemaa 
Föderatsiooni kureeritud rahvaväelased (Westerlund & Norberg, 2016). Eelmainitud 
rahvaväelasi kasutati kombineeritult meedia ja teiste vahenditega üheaegselt nii tak-
tikalise, operatiiv- kui ka strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, mõjutades ukrain-
laste kriitilisi haavatavusi kui ka raskuskeset (Veljovski et al., 2017). 

Mitteriiklikud organisatsioonid võivad omavahel koostööd teha ja samaaegselt mõju-
tada mitme riigi julgeolekut, st üks koolitab teise organisatsiooni liikmeid, tarnib rel-
vastust ning vastutasuks aidatakse operatsioone korraldada, nt Euroopas tegutsenud 
terroriorganisatsioonid Punase Armee Fraktsioon (RAF) ja Punane Brigaad (BR) said 
tuge Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PLO) käest (Karmon, 2005, pp. 105–106). Eel-
toodud näide iseloomustab hästi ka selliste ohtude mobiilsust ning võimet kujutada 
ohtu piiriüleselt. Ohtude paindlikkus ja muutlikkus nõuab järjepidevat süstemaatilist 
info kogumist ja töötlemist, et kujundada adekvaatne hinnang eelmainitud ohu kohta.

Ebatavalist ohtu kujutavad organisatsioonid omavad tihti ka luure- ja vastuluurevõi-
mekust, mida kasutatakse riiklike institutsioonide vastu, nt Colombia Revolutsioo-
nilised Relvajõud (edaspidi FARC) rajas IT-abi pakkuva ärivõrgustiku sõjaväebaaside 
ligidal, et parandusteenuse pakkumise kaudu saada ligipääs teenistujate arvutitele ja 
seal olevale infole (Gentry & Spencer, 2010). Põhja-Iirimaal tegutsenud Iiri Vabariiklik 
Armee (edaspidi IRA) kasutas kaitsvat vastuluuret kohaliku elanikkonna kontrollimi-
seks, personali- ja tegevusjulgeoleku tagamiseks ning ründavat vastuluuret Ühend-
kuningriigi julgeolekujõudude liikmete ja informaatorite tuvastamiseks Põhja-Iirimaal 
ning Briti sõjaväeluure, julgeolekuteenistuse (MI5) ja salaluureteenistuse (MI6) töö-
tajate tuvastamiseks Lääne-Saksamaal (Ilardi, 2010). Ühendkuningriigi relvajõudude 
ja julgeolekuasutustele kujutasid riski oma riigi kodanikud, kes luurasid nende järele 
teise NATO liikmesriigi territooriumil. IRA tegutsemine on hea näide, kuidas riigisisene 
asümmeetriline oht võib ohustada tegelikult teises riigis paiknevaid jõustruktuuride 
liikmeid ja seeläbi mõjutada üleüldist julgeoleku olukorda nii Ühendkuningriigis kui ka 
Põhja-Iirimaal. 
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Tihtipeale loovad tavatut ohtu kujutavad organisatsioonid normisüsteemi eesmärgiga 
hoida inimesi oma kontrolli all ja seeläbi luua võimustruktuur (Kilcullen, 2013, lk 128) 
– nn võistleva juhtimise teooria. Selle teooria kohaselt peibutatakse ja meelitatakse 
inimesed osa võtma organisatsiooni tegevusest ja selle kaudu üritatakse neid võõran-
dada riigivõimust. Kaitseväe mõistes on tegu otseselt personali julgeolekuga seotud 
ohuga. Kui nimetatud ohu tõrjumiseks sätestatud meetmed ei ole piisavad või, veelgi 
hullem, erinevate vastutajate pädevused ja nende piirid on ähmased ja peavastutaja 
(antud juhul kaitsevägi) ei saa õigel ajal vajalikke vastumeetmeid rakendada, siis võib 
võimalik tagajärg olla väga tõsine. Lähemalt käsitleme seda küsimust taustakontrolli 
puudutavas osas, kuid etteruttavalt tuleb tõdeda, et personalijulgeoleku tagamiseks 
mõeldud taustakontrolli regulatsioon ei vasta täies mahus eelpool loetletud ohtude 
tõrjumiseks. 

Artikli raames ei ole piiratud mahu tõttu võimalik lõpuni ära defineerida riigisiseseid 
asümmeetrilisi või hübriidohte, vaid on mõistlik välja tuua iseloomulikud jooned, 
mis aitavad sellise ohu ära raamistada. Ohtude lõplik kataloogiseerimine ei ole ots-
tarbekas, kuna sellist tüüpi ohu iseloomulikud jooned ongi ajas muutumine ja raske 
tuvastamine.

3. EESTI ÕIGUSRUUMIST TULENEVAD VÕIMALUSED JA PIIRANGUD 

Eesti õigusruumis on kaitseväeluure õiguslikud alused reguleeritud kaitseväe korral-
duse seaduses. Autorite hinnangul on tegemist nii erisuse kui ka õigusliku killustatu-
sega, kuna kahe teise julgeoleku- ja/või luurefunktsiooni täitva KAPO ja VLA õiguslik 
regulatsioon on sätestatud JAS-is. Lisaks on osa kaitseväeluure läbiviimist reguleeri-
vaid õigusnorme samuti JAS-is, näiteks parlamentaarse järelevalve küsimused. KKS 
§ 42 lg 1 sätestab, et kaitseväeluure teostamist ja tegevust koordineerib JAS § 10 lg 
1 nimetatud komisjon. Sama sätte lg 2 kohaselt sätestatakse kaitseväeluurele üles-
anded JAS § 9 lg 2 nimetatud riigi julgeolekuteabe kogumise ja analüüsimise kavas. 
KKS § 42 lg 3 alusel teostab riigikogu julgeolekuasutuste komisjon järelevalvet kaitse-
väeluure üle, ent julgeolekuasutuste komisjoni tööd valdavalt reguleerib JAS § 36 (Jul-
geolekuasutuste seadus, 2000). Lisaks on teabe kogumisel kasutatavad luurevolituste 
sisu pigem täpsemalt ära defineeritud JAS-is. Oluline on välja tuua, et viimased KKS-i 
redaktsioonid on siiski täpsustanud volitusi kaitseväele spetsiifilisemalt. 

Oma olemuselt ja funktsioonilt sarnaneb LuK julgeolekuasutusega, ent hetkel regu-
leerib kaitseväeluuret, kaitseväe üldist ülesehitust ja toimimise printsiipe kirjeldav 
eriseadus.
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Artikkel keskendub kaitseväeluure riigisisese julgeoleku meetmete pädevusele, st 
varasemalt välja toodud julgeolekuluurele, mida viiakse läbi Eesti Vabariigi territoo-
riumil, et tuvastada ja ennetada riigisiseseid ohte. Selline tegevus võimaldab vältida 
ja vähendada võimalike ohtude realiseerumisest tekkinud negatiivseid tagajärgi kait-
seväele kui ka Eesti laiemale julgeolekule. 

Kaitseväeluure üldised alused on reguleeritud KKS § 36 lg 1, mis sätestab, et kait-
seväeluure on teabe kogumine ja töötlemine Kaitseväe poolt (Kaitseväe korralduse 
seadus, 2008). 

Kaitseväe riigisisesed julgeolekulised pädevused tulenevad KKS § 36 lg 1 p 3, 5 ja 6. 
Need kolm punkti sätestavad kaitseväeluure riigisisese töövaldkonna, mis ongi käes-
oleva artikli esemeks: 

3) riigi vastu suunatud luuretegevuse ennetamise või tõkestamise riigisaladuse ja salasta-
tud välisteabe seaduses ettenähtud juhtudel ja korras; 

5) taustakontrolli tegemine, mis on täpsemalt reguleeritud alates KKS § 413 – 4110;

6) kaitseväe julgeolekuala kaitse.

Luureasutuste kooskõlastatud tegevuse ja adekvaatse infopildi huvides on seadus-
andja näinud ette seadusandlikud võimalused osaleda julgeolekuasutuste töös kui ka 
taotleda ametiabi. KKS § 39 lg 1 näeb kaitseväele ette võimaluse VLA-lt saada ame-
tiabi JAS § 23, 25 ja 26 sätestatud volituste rakendamise osas. Eelmainitud volitused 
on JAS § 23 variandmete ja konspiratsioonivõtete kasutamine, § 25 sõnumi saladuse 
õiguse piiramine, ning JAS § 26 reguleerib kodu, perekonna- või eraelu puutumatuse 
õiguse piiramist (Julgeolekuasutuste seadus, 2000). Ametiabi osutamisel on kaks olu-
list piirangut, st KKS § 39 lg 1 kohaselt tohib ametiabi taotleda ainult riigi sõjalise kaits-
mise eesmärgil ehk KKS § 36 lg 1 p1 sätestatud eesmärgil, mis on olemuselt suunatud 
Eestile vaenulike välisriikide poolt loodud ohu tõrjumiseks. KKS § 39 lg 2 tuleneb küll 
piirang, mis sätestab, et abi antakse juhul, kui teabe kogumine muul õiguspärasel vii-
sil ei ole võimalik või oleks ebaproportsionaalselt raske ning kogutav teave on riigi 
sõjaliseks kaitsmiseks vältimatult vajalik. Ehk siis paratamatult asetub kaitsevägi n-ö 
väiksema venna rolli, kus ta peab riigisiseselt paluma abi nende toimingute teosta-
miseks, milleks tal on välisriigis pädevus olemas ja mis on ometi lahutamatult seotud 
vajadusega tagada valmistumine riigi sõjaliseks kaitsmiseks. 

Puuduliku regulatsiooni ilmekas näide on julgeolekuluure piiramine üksuste julge-
oleku tagamiseks. KKS § 36 lg 2 sätestab ka piirangu, et missioonil viibiva üksuse kait-
seks ei tohi teavet koguda või töödelda Eesti kodaniku kohta, välja arvatud kaitseväkke 
kandideerija, teenistuja, töötaja või julgeolekualale juurdepääsu taotleva isiku kohta. 
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Eelmainitud sätte avamine on oluline, kuna formaalne tõlgendus seab hübriidohu 
ennetamisel piirangu, sest teavet ei koguta Eesti kodaniku kohta. Sõjalise operatsiooni 
piirkonnas terrorikuriteo toimepanemise kavatsusega viibiv Eesti kodanik võib arusaa-
davalt kujutada missiooniüksusele ohtu, kuid kaitseväeluurel ei ole võimalik iseseis-
valt ja kiiresti tuvastada või hinnata eelmainitud isikust lähtuvaid ohte. Ilmestamiseks 
toovad autorid teoreetilise näite: Eesti kodanikust ja mittekodanikust resident reisivad 
terrorikuriteo toimepanemise eesmärgil Malisse. Kui väekaitse eest vastutav LuK saab 
selle kohta teabe, siis formaalselt ei tohiks ilma kahtlusaluselt Eesti kodanikult saadud 
loata tema kohta teavet koguda ega ka näiteks teda varjatult baasi ehk julgeolekuala 
vahetus läheduses jälgida. Samas puudub taoline piirang mittekodanikust residendi 
osas. Eriti kurioosne oleks olukord, kui mõlemad isikud liiguksid julgeolekuala vahetus 
läheduses koos ja teoreetiliselt peaks Eesti kodanik andma iseenda varjatud jälgimi-
seks loa, tuvastamaks, kas ta ikka soovib oma seljakotis olevat lõhkeseadeldist baasi 
väravasse paigaldada. Teatavasti on terrorirühmitustega ühinenud nii Eesti kodanikke 
kui ka Eesti mittekodanikest residente. Samas puuduks selline teabekogumise piirang, 
kui Eesti kodanikku oleks kaitseväeluurel vajalik jälgida selleks, et hankida teavet sõja-
lise operatsiooni läbiviimise kohta. Vaevalt et seadusandja eesmärk oli panna sisuli-
selt väekaitse funktsioon VLA-le, kes on pädev teostama vastuluuret missiooniüksuste 
kaitseks. Lisaks kerkib küsimus, kas on üldse otstarbekas jagada missiooniüksuste vas-
tuluure ja julgeolekuülesandeid mitme asutuse (LuK ja VLA) vahel.

Samuti on kurioosne piirang, mis annab LuK-le välisriigis volituse kuulata pealt side-
kanalite kaudu peetavaid kõnelusi, välistades siiski asukohas toimuvate kõneluste sal-
vestamise, sest mõlemad tegevused piiravad võrdselt sõnumisaladust. Veelgi enam, 
Eesti kohus ei saakski anda luba sõnumisaladuse piiramisele välisriigis. Igal juhul oleks 
kaitseväe luuraja teise riigi territooriumil tegutsedes asukohariigi seaduse vaatest kur-
jategija. Sellest johtuvalt on autorite seisukoht, et välisriigis teabe kogumisele seatud 
detailsed piirangud ei kanna endas reaalset eesmärki tagada tegevuse seaduslikkus. 
Asjaolu, et luurevolitusi on KKS-is püütud kirja panna oluliselt detailsemalt kui JAS-is, 
ongi autorite hinnangul kaasa toonud õiguslike lünki või vastuolulisi regulatsioone. 
Võrdluseks sätestab Ühendkuningriigi välisluuret reguleeriv Secret Intelligence Service 
Act artikkel 7, et kui isik paneb väljaspool Briti saari asjaomase ametkonna loal tegut-
sedes toime teo, millele võib järgneda kriminaalvastutus, siis ei võeta teda selle loa 
tõttu vastutusele (Secret Intelligence Service Act, 1994). Nimetatud sõnastus kannab 
endas mõlemat eesmärki; ühelt poolt antakse tegutsemiseks luba pädeva ametkonna 
poolt, teisalt ei piirata luureametnike tegevust sisuliselt tarbetute nõuetega. Siinkohal 
on oluline juhtida tähelepanu, et karistusseadustik kehtib ka välisriigis teenistusko-
hustusi täitva kaitseväelase suhtes. Kuna artikkel keskendub kaitseväeluure riigisises-
tele ülesannetele julgeoleku tagamisel, ei ava autorid seda teemat sügavamalt.
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3.1. Riigi vastu suunatud luuretegevuse ennetamine või tõkestamine riigi-
saladuse ja salastatud välisteabe seaduses ette nähtud juhtudel ja korras

Kaitseväeluure esimene töövaldkond riigisisese julgeoleku tagamisel on riigi vastu 
suunatud luure ennetamine või tõkestamine riigisaladuse ja salastatud välisteabe sea-
duses ette nähtud juhtudel ja korras vastavalt KKS § 36 lg 1 p 3 (Kaitseväe korralduse 
seadus, 2008). Riigisaladuse kaitse esmane ja laiem eesmärk on takistada kõrvaliste 
isikute ligipääsu juurdepääsupiiranguga infole. See on otseselt seotud kaitseväe jul-
geoleku aluseks oleva teabe julgeoleku tagamise funktsiooniga. Vaenuliku luurete-
gevusega võivad tegeleda nii Eesti kodanikud kui ka residendid, kes üritavad saada 
ligipääsu tundlikule teabele. Lisaks ei tohi unustada julgeolekuohtu, mis võib lähtuda 
kaitseväe enda teenistujatest või töötajatest, kelle on värvanud vaenulik luureteenis-
tus või riigiväline organisatsioon. 

KKS § 36 lg 1 p 3 tuleb vaadelda koos RSVS § 22 lg 1, 2 (Riigisaladuse ja salastatud välis-
teabe seadus, 2007) ja kaitseväe põhimääruse § 13 lg 2 p 5 ja 6 (Kaitseminister, 2022). 
RSVS § 22 lg 1 kohaselt korraldab kaitseväes ja kaitseliidus riigisaladuse ja salastatud 
välisteabe kaitset LuK, mille pädevus tuleneb kaitseväe põhimääruse § 13 lg 2 p 5. 
RSVS § 22 lg 2 määrab ära ülesanded, mida peab LuK täitma riigisaladuse kaitsel. Põhi-
määruse § 13 lg 2 p 6 sätestab LuK järelevalve kohustuse riigisaladuse ja salastatud 
välisteabe seaduses ja selle alusel antud õigusaktide nõuete täitmise üle. Täpsemalt 
on LuK poolt kaitstav teave reguleeritud riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse 
korras, mis sätestab ära riigisaladuse alaliigid, nt riigikaitse ja infrastruktuuri riigisala-
dus (Vabariigi Valitsus, 2021).

RSVS § 16 lg 5 ja 6 seostub personali julgeolekuga, mille eesmärgiks on maandada nii 
personalist lähtuvaid kui ka personalile suunatud ohtusid. 

3.2. Riigi vastu suunatud luuretegevuse ennetamisel või tõkestamisel kasu-
tatavad vastuluurevolitused

Volituste analüüsist selgub, et riigisiseselt on LuK õigused vaenuliku luuretegevuse 
ennetamisel piiratud. 

Luurevolituste analüüsis keskenduvad autorid kõige tähtsamatele õigustele riigisisese 
julgeoleku tagamise kontekstis. KKS § 37 lg 1 alusel on võimalik kasutada signaalluure 
volitust. Selline võimalus võib osutuda vajalikuks, kui riigisisene asümmeetriline oht 
kasutab suhtlemiseks väljaspool üldkasutatavat Eesti vabariigi territooriumil asuvat 
elektroonilise side võrku. Piirangu mõistes tähendab õigusnorm seda, et Eesti vaba-
riigi territooriumil asuvas üldkasutatavas võrgus edastatavaid või levivaid signaale ei 
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ole LuK-l võimalik koguda ning kaitsevägi peaks pöörduma ametiabi taotlusega julge-
olekuasutuse poole. KKS § 37 lg 1 p 3 kohaselt on LuK-l võimalus teha isikuandmete 
päringuid erinevatesse andmekogudesse ning hinnata juurdepääsupiiranguta või 
juurdepääsupiiranguga info põhjal, kas isik võib kujutada julgeolekualast ohtu.

KKS § 37 lg 2 alusel on väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi tegutsemiseks võima-
lik isikuid küsitleda, kaasata neid salajasse koostööse, kasutada variandmeid ja kons-
piratsioonivõtteid, sh teeselda eraõiguslikku juriidilist isikut, tema struktuuriüksust 
või organit või äriühingu filiaali ning kasutada variisikut. Selle sätte kohaselt on LuK-l 
võimalik ette valmistada välismaal toimuvaid luureoperatsioone Eesti vabariigi terri-
tooriumil ning luua endale teabe kogumiseks sobiv kattevari. Riigisisese asümmeetri-
lise ohu kontekstis on see relevantne õigus, sest võimaldab teavet koguda välisriigist 
juhitud mitteriiklike ohtude kohta, nt 2014. aastal Krimmis ja Ida-Ukrainas Venemaa 
Föderatsiooni juhitud võitlejad (Westerlund & Norberg, 2016). Eesti Vabariigis sar-
nase liikumise tekkimise korral oleks kaitsevägi üks institutsioonidest, mida võidakse 
kasutada eelmainitud asümmeetrilise ohu neutraliseerimisel ning seetõttu oleks vaja 
koguda teavet sarnast tüüpi ohtude võimekuse kohta ka välismaal. 

KKS § 371 lg 42 p 3 ja lg 44 koosmõjul tekib salajase kaastöötaja volituse rakendamise 
osas vastuolu, sest Kaitsevägi peab KKS § 371 lg 44 alusel teavitama KAPO-t oma sala-
jase kaastöötaja varjatud jälgimise otsusest. Varjatud jälgimine on antud juhul vaja-
lik, et hinnata salajase kaastöötaja sobivust ja usaldusväärsust. Käesolev õigusnorm 
tähendab sisuliselt seda, et kaitsevägi peab informeerima KAPO-t salajase kaastöö-
taja olemasolust ning seeläbi suurendab teadjate ringi. KKS § 371 lg 2 järgi on salajast 
koostööd tegema kaasatud isik, kelle seotus kaitseväega ei ole kolmandate isikutele 
teda (Kaitseväe korralduse seadus, 2008). Seega on nimetatud regulatsioon olemusli-
kult kaitseväe luure-eesmärke kahjustav kuna erinevalt kahest teisest, luure ja vastu-
luurefunktsiooni täitvast asutusest, KAPO-st ja VLA-st, on kaitsevägi teatud juhtudel 
sunnitud paljastama kõige tundlikuma meetodi – inimallika kasutamise – osapoolele, 
kellel puudub teadmisvajadus. Küsimus ei ole väheses usalduses ega asutuste nn kon-
kurentsis, vaid pelgalt rangelt järgitavas teadmisvajaduse põhimõttes.

Järgmine problemaatiline koht on seotud sellega, et riigisiseselt ei ole võimalik kasu-
tada salajast kaastöötajat riigi vastu suunatud luuretegevuse ennetamisel või tõkes-
tamisel, olles samas pädevuse piires pandud kaitseväe kohustuseks. Kaitseväel on 
võimalik kasutada salajast kaastöötajat selleks, et kontrollida KKS § 413 lg 1 sätestatud 
isikute tausta (Kaitseväe korralduse seadus, 2008). Sellisel viisil salajase kaastöötaja 
kasutamise eesmärk on hinnata, kas tegevväelased, ametnikud, töötajad ja teenust 
osutavad isikud on usaldusväärsed. Salajase kaastöötaja kasutamise laiem võimalus 
aitaks avastada või kõrvaldada võimalikke rikkumisi riigisaladuse ja salastatud välis-
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teabe käitlemisel. Samuti ei ole võimalik kasutada varjatud jälgimise luurevolitust, 
et ennetada või tõkestada riigisisest vaenulikku luuretegevust. Eeltoodud volituste 
alusel oleks LuK-l lihtsam tagada kaitseväe juurdepääsupiiranguga teabe julgeolek. 
Eelmainitud õiguste andmise eesmärk on anda kaitseväele piisavalt õiguslikke vahen-
deid, et ennetada olukordi, kus kõrvalised isikud pääseksid ligi tundlikule teabele. Vas-
tuoluline on ka olukord, kus taustakontrollil on lubatud kasutada varjatud jälgimist, 
salajasi kaastöötajaid ning variandmeid ja konspiratsioonimeetmeid, jättes samas 
välja oluliselt väiksema riivega kontrollitava suhtlusringkonna tuvastamise nn kõnede 
eristuse näol. Kuigi konspiratsioonimeetmete kasutamine on taustakontrollis kaht-
lemata vajalik, siis kõnede eristuse puudumine sellest loetelust viitab asjaolule, et 
seadusandja tasemel ei ole kinni peetud põhiõiguste riive gradatsiooni põhimõttest 
lubada ka leebem põhiõiguste riive. Nimelt ei ole kõnede eristus erinevalt varjatud 
jälgimisest KrMS-i kohaselt isegi jälitustoiming. Veelgi kummalisem, et kõnede eristus 
kui taustakontrolli meede on lubatud näiteks sõjaväepolitseisse, kuid mitte LuK-sse 
kandideeriva isiku puhul. Tõlgendades KKS § 412 grammatiliselt, jõutakse järeldusele, 
et ajateenija, kes on määratud täitma sõjaväepolitsei ülesandeid, on rangemini kont-
rollitud, kui salastatud ametikohal teeniv tegevväelane. Kuigi riigisaladuse loa saami-
seks teostatav julgeolekukontroll loomulikult maandab mitmeid personali julgeole-
kuriske, ei tohi tausta ja julgeolekukontrolli samastada. Riigisaladuse loa andmisest 
keeldumise asjaolud on ammendavalt loetletud RSVS § 32. Viimane on vastuluureline 
meede, taustakontroll aga tulenevalt KKS § 413 mõttest oluliselt laiem, hindamaks 
isiku sobivust kaitseväeteenistusse.

Autorid on varem välja toonud, et luuretegevuse ennetamise ja tõkestamise eesmärk 
on tagada teabejulgeolek. Viimase mõiste alla käib ka infosüsteemide turvalisus. Rii-
gisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra § 8 lg 1 p 16 kohaselt on üheks kaits-
tavaks objektiks kaitseväe kasutatav sidevõrkude ja töötlussüsteemide koondteave 
(Vabariigi Valitsus, 2021). Sama § lg 1 p 18 kohaselt on kaitstav ka teave, mis kirjeldab 
asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe töötlemisel kasutatavate sidevõrkude 
ja töötlussüsteemide turvameetmeid ja ülesehitust (Vabariigi Valitsus, 2021). LuK 
jaoks tähendavad eeltoodud õigusnormid seda, et tagada tuleb kaitseväe infosüstee-
mide tundliku teabe julgeolek. 

Asümmeetrilist ohtu kujutav vastane võib üritada tungida töötlussüsteemidesse või 
sidevõrkudesse, et pääseda ligi infole, mis paljastaks kaitseväe kriitilised haavatavu-
sed. Lähtudes KKS § 36 lg 1 p 3 tulenevatest luurevolitustest on autorite hinnangul 
LuK-l raske ennetada või tõkestada riigisisest ohuallikat, mis üritab tungida infosüs-
teemidesse või kasutada kaitseväe infosüsteeme teabehankeks. Lisaks on kaitse alla 
jääva teabe kategooriad piiratud ning ei hõlma asutusesiseseks kasutamiseks mõel-
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dud teavet ennast, vaid infosüsteemi ülesehitust ja turvameetmeid. Seadusandja 
antud volitused ei ole antud juhul sobilikud ning kaitseväel on raske täita talle seadu-
sega püstitatud ülesannet. Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe all peavad 
autorid silmas avaliku teabe seaduse (edaspidi AvTS) § 35 lg 1 loetelus nimetatud 
riigikaitselist teavet, eriti lg 1 p 31 (Avaliku teabe seadus, 2000).

Riigisaladuse kaitse on vaenuliku luuretegevuse tõkestamise mõttes äärmiselt oluline 
julgeolekufunktsioon. Ka KKS-ist tuleb selgelt välja riigisaladuse kaitse olulisus sea-
dusandja jaoks ja selle tõttu ongi kaitseväele ette nähtud vastuluureliste ülesannete 
täitmine. Lähtudes LuK-le antud õiguslikest volitustest tähendab riigisiseses võtmes 
riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse sisuliselt turvaala kaitsmist. Kaitseväel 
võib tekkida probleeme riigisiseste julgeolekuohtude operatiivsel ennetamisel, kuna 
luurevolitused on piiratud. Ühest küljest on see arusaadav, sest KAPO-l on riigisisese 
vastuluure üldvolitus, ülesanne kaitsta põhiseaduslikku korda ja tõkestada terrorismi. 
Hoolimata sellest on siiski autorite hinnangul vaja LuK-le anda salajase kaastöötaja 
kasutamise õigus kõikide talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks, et ennetada 
vaenulikku luuretegevust ja maandada ka riigisiseseid julgeolekuohte täies mahus. 
Teine murekoht on see, et LuK on sunnitud KAPO-t informeerima salajase kaastöötaja 
olemasolust, eirates sellega teabejulgeoleku alusprintsiipe, st teadjate ringi laienemi-
sel suureneb ka võimalus, et luureoperatsioon või kaastöötaja isik paljastub. Analüüsi 
tulemusel selgus ka, et infosüsteemides olev teave võib jääda osaliselt kaitse alt välja 
ning kaitseväel on raske tõkestada riigisisest küberohtu. 

4. JULGEOLEKUALA KAITSE

4.1. Julgeolekuala ja kaitseväe territooriumi mõiste

Julgeolekuala kaitse laiem eesmärk on tagada nii kaitseväe omandis kui ka valduses 
olevate asjade julgeolek, st see on otseselt seotud luure- ja vastuluuredistsipliini väe-
kaitselise aspektiga. Edukalt toimiv väekaitse, sh tehnika, inventari ja varude valve, 
on kaitseväe lahingvõime eelduseks. Lisaks on julgeolekuala kaitse eesmärk takistada 
kõrvaliste isikute pääsemine väeosadesse ja seeläbi ka juurdepääsupiiranguga and-
mete juurde.

KKS § 36 lg 1 p 6 kohaselt on kaitseväeluure üks ülesanne julgeolekuala kaitseks teabe 
kogumine ja töötlemine ning volitused selleks KKS § 37 lg 5 alusel sätestatud sama 
seaduse § 541 lg 1 ja 2 (Kaitseväe korralduse seadus, 2008). Eelmainitud sätete koha-
selt võib olulise ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks kontrollida isikuandmeid erine-
vatest andmekogudest, sh ka varjatult. Sama § lg 2 p 1 ja 2 kohaselt võib kaitsevägi 
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kasutada ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks variandmeid, konspiratsioonivõtteid 
ning varjatud jälgimist. Eelmainitud § lg 3 kohaselt otsustab isiku varjatult jälgimise 
üle, kas kaitseväe juhataja või volitatud struktuuriüksuse ülem, ning varjatud jälgimist 
võib teostada kuni 24 tundi. Lisaks tuleb kaitseväel eelmainitud sätte alusel teavitada 
ka KAPO-t (Kaitseväe korralduse seadus, 2008, RT I, 18.06.2021, 7).

KKS § 36 lg 1 p 6 võtmes kasutatavate volituste hindamiseks tuleb kõigepealt lahti 
mõtestada julgeolekuala mõiste KKS-i raames. KKS § 50 p 1, 2 ja 3 kohaselt on 
julgeolekualaks: 

1) kaitseväe territoorium;

2) kaitseväe laevad, lennuvahendid ja sõidukid;

3) territoorium, mis on määratletud ajutiselt julgeolekualana.

Veel üks oluline moment julgeolekuala mõiste määratlemisel tekib KKS § 52 lg 3 alusel 
(Kaitseväe korralduse seadus, 2008). Eelmainitud sätte alusel loetakse julgeolekualal 
viibimiseks ka seda, kui kaitseväe territooriumil, selle kohal või riigikaitselise ülesan-
dega sadamas kasutatakse mehitamata sõidukit. 

Kaitseväe territoorium on sätestatud KKS § 53 lg 1 (Kaitseväe korralduse seadus, 
2008, RT I, 18.06.2021, 7). Eelmainitud sätte kohaselt on kaitseväe territoorium KKS-i 
tähenduses kaitseväe alalises valduses olev territoorium. Seaduses toodud mõistest 
on võimalik välja lugeda, et tegemist on kaitseväe alalises valduses oleva maa-alaga, 
ent autorite hinnangul on tegemist ringloogikat kasutava definitsiooniga, mis jääb 
õiguslikus mõttes lõpuks selgusetuseks. Grammatiliselt tõlgendades KKS § 50 p 1, 2 
ja 3 ja lähtudes KKS § 53 lg 1 olevast kitsendusest ei hõlma julgeolekuala kaitseväe 
omandis või valduses olevaid asju ega esemeid. Tavatähenduses on territoorium siiski 
maa-ala koos seal asuvate esemetega, ent KKS-i raames on tehtud selge kitsendus. 
Eesti õigusruumis on võrreldav mõiste riigikaitseobjekt, mis on lahti seletatud riigi-
kaitseseaduses (edaspidi RiKS). RiKS § 83 lg 1 kohaselt võib riigikaitseobjekt olla maa-
ala, ehitis või seade, mille kahjustamise või hävitamisega kaasneks oht riigi julgeole-
kule (Riigikaitseseadus, 2015). 

Ainukesed erandid on laevad, lennuvahendid ja sõidukid. Julgeolekuala mõiste on 
konkreetselt seostatud territooriumi või maa-alaga ning mitte asjadega või eseme-
tega. KKS-i seaduse eelnõus seletuskirjas nr 783 on avardatud julgeolekuala defi-
nitsiooni ning selles nähakse kaitseväe territooriumi, mille ulatuses peab kaitsevägi 
tagama seal viibivate isikute, vara ja teabe julgeoleku, kuna eelmainitu vastu tunne-
vad huvi kuritegelike kavatsustega ja potentsiaalselt vaenulike võõrriikide ülesandel 
tegutsevad isikud (Riigikogu, 2019, p. 4). Seletuskiri kinnitab eeltoodud lähenemist.
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KKS § 50 lähtudes laieneb kaitseväe omandis või valduses olevatele asjadele kaitse 
ainult juhul, kui need on kaitseväe julgeolekualal, st ajutiselt või alaliselt valduses 
oleval territooriumil ning liiklusvahendis, laeval või lennukil. See tähendab, et kui asi 
viiakse julgeolekualalt välja, siis ei ole võimalik enam kasutada KKS-st tulenevaid jul-
geolekuala kaitseks mõeldud õigusi.

Kaitseväe kasutatavad IT-teenused on otseselt sõltuvad asjadest ehk füüsilistest sead-
metest, kus asuvad andmed. Kuivõrd julgeolekuala mõiste on seotud maa-alaga, siis 
see tähendab, et ka kaitseväe kasutuses olevatele IT-teenustele, sidevõrkudele ja ka 
serverites olevatele andmetele ei saa julgeolekuala laieneda. Julgeolekuala kaitse 
saab laieneda eelmainitud teenuseid majutavatele füüsilistele seadmetele, kui need 
asuvad samuti kaitseväe territooriumil või laevas, lennuvahendis või sõidukis. Riigisa-
laduse ja salastatud välisteabe kaitse peatükis leidsid autorid, et ka KKS § 36 lg 1 p 3 
koosmõjus riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra § 8 lg 1 p 16 ja 18 ei 
ole võimalik lõpuni kaitsta kaitseväe sidevõrkudes või töötlussüsteemides olevat infot 
(Vabariigi Valitsus, 2021). 

Autorid peavad vajalikuks rõhutada uuesti, et julgeolekuala ei laiene IT-teenustele või 
muule IT-seotud vahenditele, sh andmetele. Ainuke vahe võib tuleneda sellest, et kas 
asi, nt töötajale antud sülearvuti, asub füüsiliselt julgeolekualal ning isegi sel puhul 
ei pruugi kaitse laieneda IT-teenustele. Arvestades tehnika arengut ja kaugtöö popu-
laarsust, siis on autorite hinnangul tekkinud õiguslik lünk. Kaitseväe IT-seadmetele ei 
laiene julgeolekuala mõiste, kui teenistuja või töötaja teeb sellega tööd oma elukohas 
ning kaitseväel ei ole seadusest tulenevat õigust kaitsta oma seadet ega selles asuvat 
infot. Kaitseväe sisemised reeglid sätestavad teenistuja õigused ja kohustused, ent 
see siiski ei garanteeri ega võimalda täpselt kontrollida, kas kõrvaline isik pääseb sead-
mele või selles olevale juurdepääsupiiranguga infole ligi. Asümmeetrilise ohu jaoks 
pakub see võimaluse pääseda tundlikule infole ligi. LuK-l on eeltoodu tõttu keeruline 
tagada teabejulgeolekut ning välistada kõrvaliste isikute juurdepääs infole. KKS § 53 
lg 1 sätestatud territooriumi mõiste on ajale jalgu jäänud ning ei arvesta tänase päeva 
IT-lahendustega. 

Taustakontrolli õiguslikus analüüsis tõid autorid välja, et kaitseväel on keeruline kui 
mitte võimatu teha taustakontrolli IT-teenuse pakkujatele, kes ei tule oma teenust 
füüsiliselt julgeolekualale osutama. Sama õiguslik lünk ja sellest tulenev oht realisee-
ruks juhul, kui kaitseväe sisevõrgu või muude infosüsteemidega ühendatud seadmed 
asuksid väljaspool julgeolekuala. LuK-l ei ole võimalik lõpuni kontrollida ettevõtja ega 
sellega seotud isikute tausta ning seeläbi maandada riske. Lisaks oleks äärmiselt kee-
ruline tagada seadmete füüsiline julgeolek, kui need oleksid ajutiselt lepingupartneri 
valduses. Analoogne olukord on ülekantav muudele kaitseväe omandis või valduses 
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olevatele asjadele, nt relvastus, sidevahendid ja muud varud. Varude all peab autor 
silmas olukorda, kus kaitsevägi hoiustab asju lepingupartneri laopinnal, nt ravimid.

Üks võimalik lahendus probleemile on see, et kaitsevägi määrab ajutiselt lepingupart-
neri territooriumi ajutiseks julgeolekualaks lähtuvalt KKS § 54 lg 1 (Kaitseväe korral-
duse seadus, 2008). Tegemist ei ole hea lahendusega, kuna see on mõeldud üksikjuh-
tumite tarbeks. Esiteks oleks see nii ettevõtjale kui ka kaitseväele koormav. Teenuse 
osutaja peaks oma igapäevases töös arvestama, et kaitsevägi kontrollib kõikide isikute 
liikumist ettevõtja territooriumil. See tähendab, et viimasele tuleb edastada teave 
kõikidest isikutest, kes tulevad ajutisele julgeolekualale. 

Käsitletud probleeme oleks võimalik lahendada, kui laiendada taustakontrolli õigusi 
juriidilise isiku suhtes ning täpsustada territooriumi mõistet, st julgeolekuala oleks 
kaitseväe valduses olev territoorium koos seal asuvate esemetega. Seetõttu paku-
vad autorid välja KKS-i raames uue võimaliku definitsiooni: kaitseväe territoorium on 
käesoleva seaduse tähenduses alaliselt kaitseväe valduses olev maa-ala koos selle 
juurde kuuluvate esemetega. Eelnev mõiste siiski ei hõlma infosüsteeme või selles 
liikuvat teavet; need saaks lisada julgeolekuala nimistusse. Selline lähenemine looks 
täiendava võimaluse kaitsta juurdepääsupiiranguga teavet. Omaette küsimus on 
siiski, kuidas praktikas kontrollida ja kaitsta töötlussüsteemides olevat infot, kui IKT1-
seade on väljaspool julgeolekuala, nt tegevväelase või töötaja kodus. Sellisel juhul 
peab kaitsevägi arvestama perekonna ja eraelu puutumatuse põhimõttega ja rangelt 
hindama, kas ja kui palju on seda võimalik üldse riivata. Eelmainitud küsimusele vas-
tamine väärib eraldi uurimist, kuid eelpool kirjeldatu kinnitab veel kord, et kaitseväe 
julgeolekukorraldus on seadusandlikult poolikult lahendatud ning võrreldes KAPO ja 
VLA-ga sätestatud ebavajaliku detailsusastmega, mis takistab paindlikku lähenemist 
muutuvale julgeolekuolukorrale ja seab LuK ebavõrdsesse seisu.

4.2. Julgeolekuala kaitseks kasutatavad volitused

Riigisiseste meetmete paremaks võrdluseks on kajastatud ka kaitseväe õigused väl-
jaspool Eesti vabariiki ja rahvusvahelise sõjalise operatsiooni raames. Selline käsitlus 
aitab paremini mõista riigisiseste volituste piiranguid. 

KKS § 52 lg 1 sätestab, et julgeolekualal viibimiseks on vaja kaitseväe luba ning KKS § 
55 lg 1 p 1–3 sätestab, et kaitsevägi võib kinni pidada isiku, kelle kohta on põhjenda-
tult alust arvata, et ta:

1  Infokommunikatsioonitehnoloogia
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1) viibib julgeolekualal ebaseaduslikult,

2) on julgeolekualale sisenemisel või julgeolekualal toime pannud süüteo või

3) ohustab oma käitumisega ennast või teisi.

Varasemalt toodud KKS § 541 lg 1 kohaselt võib olulise ohu väljaselgitamiseks ja tõr-
jumiseks kontrollida isikuandmeid erinevatest andmekogudest, sh ka varjatult. Ole-
muselt ei erine see kuidagi taustakontrolli või riigi vastu suunatud luuretegevuse 
tõkestamisel läbiviidavast isikuandmete registrikontrollist. Sama sätte lg 2 p 1 ja 2 
kohaselt võib kaitsevägi ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks kasutada variandmeid 
ja konspiratsioonivõtteid, varjatud jälgimist. Seletuskirja nr 783 kohaselt on sellised 
volitused vajalikud, et kaitsevägi saaks julgeolekuintsidentidele ise vahetult reagee-
rida, hinnata ohtu adekvaatselt, võimalusel ennetada ja mitte sõltuda teistest asu-
tustest (Riigikogu, 2019). Riigisiseses kontekstis peetakse siin silmas eelkõige KAPO-t 
JAS § 6 tuleneva riigisisese vastuluure peamise läbiviijana.

Lisaks täpsustakse seletuskirjas, mis on julgeolekuala vahetu lähedus. Seletuskirja 
kohaselt on see julgeolekuala läheduses asuv ala, millelt on võimalik tekitada vahetu 
või kõrgendatud oht kaitseväe julgeolekule ning üheks hindamiskriteeriumiks on füü-
siline nägemisulatus (Riigikogu, 2019, lk 4). Kõrgendatud oht antud kontekstis on kor-
rakaitseseaduse § 5 lg 4 (edaspidi KorS) tulenev mõiste, mida määratletakse kui ohtu 
isiku elule, kehalisele puutumatusele, suure väärtusega varalisele hüvele või karistus-
seadustiku 15. peatükis sätestatud I astme kuriteo või 22. peatükis sätestatud kuriteo 
toimepanemise ohuna (Korrakaitseseadus, 2011). Vahetu oht on KorS § 5 lg 5 tulenev 
mõiste, mille kohaselt loetakse vahetuks ohuks olukorda, kus korrarikkumine leiab 
juba aset või on suure tõenäosus, et see kohe toimub (Korrakaitseseadus, 2011). Riigi-
kohus on ka leidnud, et seletuskirjas toodud vahetu kui ka kõrgendatud ohu mõisteid 
on võimalik defineerida läbi KorS-i (RKPJKo nr 5-19-38, p 75). Julgeolekuala kaitse võt-
mes peab kaitseväeluure ennetama võimalikke ohu allikaid, mis ohustaksid:

1) julgeolekualal viibivate isikute elule;

2) julgeolekualal viibivate isikute tervist;

3) kaitseväe omanduses või valduses olevat vara.

Karistusseadustiku (edaspidi KarS) 15. peatükis sätestatakse riigivastased süüteod, 
nt KarS § 232 lg 1 riigi reetmine füüsilise isiku poolt ning KarS 22. peatükis sätesta-
takse üldohtlikud süüteod, mille näidetena võib käsitleda KarS § 414 lg 1 lõhkeaine 
ebaseaduslikku käitlemist või KarS lg 415 lg 1 lõhkeaine, lahingmoona ja nende olu-
lise osa ebaseaduslikku käitlemist (Karistusseadustik, 2001). Eelmainitud süüteod on 
riigisisese julgeoleku meetmete kontekstis relevantsed, kuna käsitlevad süütegusid, 
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mida asümmeetrilist ohtu kujutavad isikud või organisatsioonid võivad toime panna 
kaitseväelaste või kaitseväe vara suhtes. Asümmeetrilist ohtu kujutav isik võib üritada 
mõjutada kaitseväe personali toime panema KarS 15. peatükis või 22. peatükis sätes-
tatud süütegusid.

Julgeolekuala turvalisuse tagamise võti peitub ennetavas riskide maandamises ning 
mitte mõjutamise fikseerimises või tagajärgede uurimises. Eeltoodu võtmes peab 
LuK-l olema võimekus ise koguda ja jagada kaitseväele infot kõikvõimalike ohtude 
kohta. Kindlasti jagavad ka teised julgeolekuasutused infot kaitseväega KKS § 41 lg 1 
ja 2 sätestatud alustel, ent teiste abile ei ole võimalik lootma jääda, kuna peavastutaja 
nimetatud ohtude tõrjumisel on kaitsevägi ise. 

Seletuskirjast tulenevalt on julgeolekuala kaitse seotud ikkagi kaitseväe valduses 
oleva territooriumi lähiümbrusega, st võimalikud luureoperatsioonid ei tohi toimuda 
sellest väga kaugel. Ainuke erisus, mis eksisteerib, tuleneb KKS § 52 lg 3, mille koha-
selt mehitamata sõiduki käitleja viibib julgeolekuolekualal, kui tema kontrollitav sõi-
duk on samuti julgeolekualal. Kaitse ulatus sõltub seega otseselt käitleja füüsilisest 
asukohast. 

Esimene meede, mida saab kasutada julgeolekuala kaitsel, on KKS § 37 lg 1 p 5 avali-
kest allikatest kättesaadav info, ent selle kasutegur on väike, kuna asümmeetrilist ohtu 
kujutav isik pigem ei levita avalikult oma plaani julgeolekuala mõjutada (Kaitseväe 
korralduse seadus, 2008). Järgmine meede on KKS § 541 lg 1 sätestatud isikuandmete 
registrikontroll, ent normi sõnastuses on üks piirang, st isikuandmeid võib kontrollida 
olulise ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks. Oluline oht viitab käesolevas konteks-
tis sellele, et isiku tegevus peab mingil moel olema ohtlikkuse poolest silmatorkav. 
Käesolevat meedet ei ole võimalik rakendada isiku suhtes, kelle käitumine ei tekita 
esialgsel hinnangul olulist ohtu või kelle osas ei ole kaitseväel eelinfot. Igapäevasest 
elust on hea näide loodushuvilised inimesed, kes käivad tihti väeosade või õppustel 
osalevate üksuste ligidal vaba aega veetmas. Samuti võib kaitseväe julgeolekualal toi-
muva vastu huvi tundev isik tulla väeosa pääsla juurde ning vaadelda julgeolekuala, 
ent kaitseväel on KKS-i alusel raske reageerida sellise tegevuse peale, kui antud isiku 
tegevus ei kujuta sätte mõistes olulist ohtu. Kaitsevägi saab käesoleval juhul ära fik-
seerida olukorra ja PPVS-ist ja KorS-ist tulenevalt paluda politsei- ja piirivalveametil 
isik tuvastada. Oluline oht eeldaks juba vähemalt julgeolekuala jäädvustamist, ent 
isegi siis on keeruline tõestada inimese tahtlust jäädvustada kaitseväele kuuluvat ter-
ritooriumi või seal toimuvat, sest see eeldaks salvestamisvahendi füüsilist kontrolli. 
Pääsla või territooriumi ligiduses viibimine ei ole iseenesest keelatud ja asustatud alal 
on keeruline silmas pidada kõiki territooriumist möödujaid. 
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KKS § 55 lg 1 p 1 kohaselt saab kaitsevägi kinni pidada julgeolekualal ilma kooskõlas-
tuseta mehitamata sõidukit käitleva isiku tulenevalt KKS § 52 lg 3. Käesoleval juhul 
ei oma tähtsust see, kui kaugel on sõiduki käitleja julgeolekualast, vaid loeb asjaolu, 
et mehitamata sõiduk on kaitseväe territooriumil või selle kohal. Tekib kummaline 
olukord, kus ohtu kujutav isik võib luurata julgeolekuala territooriumi ümber jaluta-
des, ent kui ta kasutab julgeolekuala kohal mehitamata õhusõidukit, siis on võimalik 
ta kinni pidada selles kohas, kust ta drooni lennutab. Sättest tuleneb justkui volitus 
kinni pidada drooni kooskõlastuseta käitlev isik ükskõik kus, ent muud julgeolekuala 
kaitseks toimuvad operatsioonid peavad toimuma territooriumi vahetus ümbruses. 
Praktikas tähendab see siiski seda, et kinnipidamine toimuks julgeolekuala ligidal, sest 
kaugel asuva ohuallikale reageerimine võtab aega ning suure tõenäosusega õnnes-
tub mehitamata sõiduki käitlejal enne lahkuda. Autorite hinnangul on ka seadusandja 
tahe pigem see, et mehitamata sõidukit käitleva füüsilise isiku kinni pidamine toimuks 
siiski julgeolekuala vahetus ümbruses. 

KKS § 541 lg 2 p 1 ja 2 annavad võimaluse kasutada variandmeid, konspiratsiooni-
võtteid ning varjatud jälgimist. Eeltoodud meetme rakendamine on sõltuv kahest 
asjaolust, st edasilükkamatu vajadus ning kõrgendatud oht. Autorid on varasemalt 
toonud välja, mida need mõisted tähendavad ning alati ei pruugi asümmeetrilist ohtu 
kujutava isiku tegevus vastata eeltoodud asjaoludele. Variandmete ja konspiratsiooni-
võtete volituse olemasolu on mõistlik, sest võimaldab kaitseväe teenistujatel varjata 
seda, et nad on tuvastanud kõrgendatud ohu allika ning asunud rakendama vastu-
meetmeid. Varjatud jälgimise teostamise volitus on samuti positiivne, ent praktika 
käigus võib selle rakendamine olla keeruline, kuna õnnestunud operatsiooni jaoks on 
vaja eelinfot ja planeerimisvõimalust. Lisaks on varjatud jälgimise operatsiooni kor-
raldamine ressurssi ja aega nõudev tegevus. Täiendava takistuse seab KKS § 541 lg 3 
tulenev ajapiirang, mis ei võimalda ette planeerida pikemaid operatsioone ohtude 
täpsemaks tuvastamiseks. Olukorras, kus on tõsisem oht või tuleb täiendavalt tea-
vet koguda, tekib ajapiirangu tõttu lisaprobleeme. Sellises olukorras peaks KAPO üle 
võtma teise luureasutuse poolelioleva operatsiooni, mis eeldab täiendava ressurssi 
eraldamist ja sündmuse asjaoludega kurssi viimist. 

Sellise juhtumi korral oleks kaitseväel abi hoopis salajase kaastöötaja rakendamise 
volitusest. Julgeolekualad on üldiselt staatilise iseloomuga ja asuvad asustatud alade 
juures, erand on KKS § 50 p 2 sätestatud sõidukid, laevad, lennuvahendid. Julgeole-
kuala ligidal elavate kohalike inimeste kasutamine kaastöötajatena aitaks tegelikult 
kaitseväel tuvastada võimalikke hübriidohte, kes üritavad kohalikku keskkonda sulan-
duda. Samuti aitaks see kokku hoida varjatud jälgimise kuluvat ressurssi. 
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Kaitseväel on võimalik julgeolekuala kaitset KKS § 541 lg 1 ja 2 alusel läbi viia ning on 
võimalik ebaseaduslikult julgeolekualal viibivad isikud kinni pidada lähtudes KKS § 55 
lg 1 p 1–3. Muret tekitab siiski asjaolu, et julgeolekuala kaitsmisel õiguslike volituste 
rakendamist mõjutab vananenud ja ebaselge kaitseväe territooriumi mõiste, mis tule-
neb KKS § 53 lg 1. 

KOKKUVÕTE

Artikli eesmärk oli tutvustada lugejale kaitseväeluure riigisiseseid julgeoleku tagamise 
meetmeid ning võimalikke lünkasid kaitseväeluuret puudutavas seadusandluses. 
Õigusnormide lünkade tuvastamiseks ja ilmestamiseks toodi erinevaid näiteid riigisi-
sestest julgeolekuohtudest.

Autorite hinnangul tekib ebakõla kaitseväeluurele püstitatud ülesannete ja nende 
täitmiseks antud õiguste vahel. Eelmainitud ebakõla tuleneb sellest, et seadusandja 
poolt seatud ülesanded eeldavad tegelikult suuremaid õiguseid võrreldes kehtivate 
volitustega. KKS ei võimalda kehtival kujul kaitseväeluuret vajalikul tasemel läbi viia, 
et tegeleda riigisiseste julgeolekuohtudega. Õigusselguse vaatenurgast lähtudes on 
probleem, et LuK tööd reguleerivad õigusnormid paiknevad mitmes eriseaduses.

Kehtiva seadusandluse kohaselt tähendab LuK-le riigisaladuse ja salastatud välisteabe 
kaitse st luuretegevuse tõkestamine praktikas turvaala kaitsmist. Lisaks ei ole kaitse-
väeluurel võimalik rakendada täies mahus salajase kaastöötaja luurevolitust luure-
tegevuse tõkestamisel. Teine julgeolekuasutus kontrollib LuK salajast kaastöötajat 
ning riigisiseselt ei ole võimalik luuretegevuse tõkestamisel eelmainitud kaastöötajat 
kasutada. Täiendavalt on töötlussüsteemides oleva info kaitses lüngad, kuna potent-
siaalseid riigisiseseid ohte ei ole võimalik avastada ning kogu juurdepääsupiiranguga 
info ei ole tegelikult kaitstud. 

Julgeolekuala kaitset raskendab aegunud kaitseväe territooriumi mõiste, mistõttu 
jäävad kaitse alt välja infosüsteemid ja nendes olev juurdepääsupiiranguga teave. Jul-
geolekuala kaitseks varjatud jälgimise teostamine nõuab ressurssi, on piiratud ajalise 
kestusega ning nõuab edukaks läbiviimiseks eelinfot ohu kohta. Lisaks ei ole võimalik 
kasutada riigisiseselt salajase kaastöötaja volitust. Ülaltoodu tõttu on käesoleval het-
kel võimalik tegeleda ainult osa riigisiseste ohtudega. 

Siiski on KKS-ist võimalik välja lugeda seadusandja tahe, et LuK funktsioon oleks sar-
nane teiste julgeolekuasutustega, st täidaks määratud luure- ja vastuluure üles andeid. 
Õiguslikust vaatenurgast oleks kaks võimalikku lahendust: 
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1) kaitseväeluure volituste laiendamine KKS-is;

2) kaitseväeluure valdkonna reguleerimine JAS-is.

Kaitseväeluure volituste laiendamine KKS-is

LuK volituste laiendamine KKS-is esmalt tähendaks seda, et LuK tegevust reguleeriks 
edaspidigi KKS ning sellisel puhul säilib senine luure- ja julgeolekuasutuste õigusliku 
regulatsiooni killustatus. Autorite hinnangul tuleks täiendada kaitseväeluure vald-
konda alljärgnevate volitustega. 

KKS § 36 lg 1 p 3 sätestatud riigisaladuse kaitsel tuleks lubada salajase kaastöö-
taja luurevolituse kasutamine riigisiseselt vaenuliku luuretegevuse tõkestamiseks.  
KKS § 371 lg 42 p 3 ja lg 44 koosmõjul peab kaitsevägi teavitama KAPO-t salajase kaas-
töötaja varjatud jälgimise otsusest ning seetõttu tekib vastuolu KKS § 371 lg 2. Eeltoo-
dud sätte kohaselt on salajase kaastöötaja seotus kaitseväega varjatud kolmandate 
osapoolte eest ning selle tagamiseks peaks salajase kaastöötaja sobivuse kontroll 
jääma kaitseväe teada. Täiendavalt tuleks kaaluda varjatud jälgimise õiguse andmist 
kaitseväele, et tõkestada vaenulikku luuretegevust. Töötlussüsteemide vastaste rün-
nete ennetamiseks aitaksid eelmainitud volituste kasutamise riigisisesed võimalused.

Julgeolekuala kaitse läbiviimise lihtsustamiseks oleks vajalik uuesti sõnastada keh-
tiv KKS § 53 lg 1 sätestatud kaitseväe territooriumi mõiste, mis kahjuks on segane 
ja vananenud. Uus territooriumi mõiste oleks: kaitseväe territoorium on käesoleva 
seaduse tähenduses alaliselt kaitseväe valduses olev maa-ala koos selle juurde kuu-
luvate esemetega. Laiema teabejulgeoleku tagamise nimel tuleks lisada infosüstee-
mides olev juurdepääsupiiranguga teave KKS § 50 toodud julgeolekuala nimistusse.  
KKS § 36 lg 1 p 3 ei hõlma kogu juurdepääsupiiranguga teavet ja selle kaitset.  § 541 2 
toodud õigustele tuleks lisada salajase kaastöötaja rakendamise volitus, kuna see 
annaks võimaluse kasutada varjatud jälgimise peale kuluvat ressurssi otstarbekamalt. 
KKS § 541 lg 3 sätestatud ajapiirangut tuleks pikendada, et LuK saaks tuvastada ohu 
ning tekkinud olukord ei tarbiks asjatult teise julgeolekuasutuse ressurssi. 

Kaitseväeluure valdkonna reguleerimine JAS-is

Kaitseväeluure valdkonna õiguslikul reguleerimisel JAS-is on võrreldes jätkuva KKS-i 
täiendamise ja parendamisega võrreldes tugevad pooltargumendid. KKS § 36 lg 1 p 
3, 5 ja 6 sätestatud teabe kogumise ja töötlemise ülesannetest nähtub seadusandja 
ootus, et kaitseväeluure funktsioon ja vastutus oleks võrdne julgeolekuasutuse üles-
annetega. Õigusnormides sätestatud ülesannete edukas täitmine eeldab paratama-
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tult vastuluureliste ja laiendatud julgeolekuluureliste tegevuste läbi viimist. Praegu 
eksisteeriva õigusliku killustatuse tõttu reguleerib kaitseväeluure valdkonda samaaeg-
selt kaks eriseadust KKS-i ja JAS-i kujul. Selle tõttu on samasisulised luurevolituste 
mõisted defineeritud kahes erinevas seaduses, seejuures erinevat ja mõneti vastuolu-
list lähenemist rakendades.

Eeltoodu tõttu näevad autorid ühe variandina reguleerida kaitseväeluure valdkond 
JAS-is sarnaselt teiste julgeolekuasutuste õiguslike alustega. Üks lahendusviis oleks 
täiendada JAS § 5 toodud julgeolekuasutuste loetelu järgmiselt: julgeolekuasutused 
on kaitsepolitseiamet, välisluureamet ja kaitseväe põhimääruses määratud struktuu-
riüksus. LuK oleks sellisel juhul VLA ja KAPO-ga võrdses seisus, kuid ei peaks olema 
eraldi juriidilise isikuna kolmas julgeolekuasutus. Sarnast lahendust rakendatakse kait-
seväe suhtes ka praegu; nimelt on kriminaalmenetluse seadustikus selgelt sätestatud 
sõjaväepolitsei kui uurimis- ja jälitusasutuse roll. Samas on sõjaväepolitsei jätkuvalt 
kaitseväe struktuuriüksus, mille funktsioonid väljaspool kriminaalmenetlust regu-
leerib jätkuvalt KKS. Sellise lähenemise tugevus peitub õigusselguses, sest valdkond 
ja luurevolitused oleksid ühes seaduses ära sätestatud ning eksisteeriv killustatus ja 
kaoks tervikpildi hoomamatus. Raske on üheselt väita, mis on seni õigusloomeliselt 
takistanud valida üheselt mõistetav lahendus, võib-olla on selleks olnud soov vältida 
kolmanda julgeolekuasutuse tekkimist. Autorid ei ole uurimistöö käigus üheselt mõis-
tetavaid põhjuseid tuvastanud. Praktikas ei ole kaitseväeluurele pandud ülesannete 
täies mahus täitmine senise lähenemisega võimalik. Tagamaks Eesti valmisolek riigi 
sõjaliseks kaitseks ka ennetavas faasis tuleb astuda julge samm ja nimetada asju oma 
õigete nimedega: Eesti vajab spetsialiseeritud ja tugeva julgeolekuluure komponen-
diga kaitseväeluuret, mida käsitletakse võrdselt kahe teise julgeolekuasutuse, KAPO 
ja VLA-ga.



123Siim Artur Juht, Eerik Heldna

SIIM ARTUR JUHT 

Kaitseväe teenistuja

E-post: siim.artur.juht@eesti.ee 

Siim Artur Juht on lõpetanud Kaitseväe Akadeemia 2021. aastal maaväe õppesuu-
nal. Hetkel omandab Tartu Ülikoolis juriidilist kõrgharidust.

EERIK HELDNA

Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna juhataja

E-post: eerik.heldna@eesti.ee.

Eerik Heldna on pikaajalise politseistaažiga julgeolekuekspert ning mh teeninud 
kaitseväe luurekeskuse ülema asetäitjana julgeolekualal. Alates 2020. aasta mai-
kuust juhib ta Eesti tolli. Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemia kohtueelse uurimise 
eriala, Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) Akadeemia ning omandanud magistrikraa-
did nii Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise erialal kui ka Tartu Ülikooli õigus-
teaduskonnas. Eerik on osalenud mitme seaduse väljatöötamisel ning tegutsenud 
Ukraina julgeolekuvaldkonna koolitajana. 



124 TURVALISUSKOMPASS • 2022 (2)

KASUTATUD ALLIKAD

Avaliku teabe seadus (2000) RT I, 10.03.2022, 4.

Darchiashvili, D., 2018. Russo-Georgian War of August 2008: Clash of Ideologies and 
National Projects in the Era of Hybrid Warfare. Sõjateadlane (Estonian Journal of 
Military Studies), 8, pp. 12–37.

Development, Concepts and Doctrine Center, 2011. JDP 2-00 = Joint Doctrine Publica-
tion 2-00: Understanding and Intelligence Support to Joint Operations. UK Ministry 
of Defence. [Võrgumaterjal] Leitav: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311572/20110830_
jdp2_00_ed3_with_change1.pdf [Kasutatud 26.08.2022].

Eaton, J. G., 2002. The beauty of asymmetry: An examination of the context and prac-
tice of asymmetric and unconventional warfare from a western centrist perspec-
tive. Defence Studies, 2(1), pp. 51–82.

Gentry, J. A., & Spencer, D. E., 2010. Colombia’s FARC: A Portrait of Insurgent Intelli-
gence. Intelligence and National Security, 25(4), pp. 453–478.

Harber, J. R. 2009. Unconventional Spies: The Counterintelligence Threat From Non-
State Actors. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 22(2), 
pp. 221–236.

Ilardi, G. J., 2010. Irish Republican Army Counterintelligence. International Journal of 
Intelligence and CounterIntellingece, 23(1), pp. 1–26.

Jaagant, U., 2017. Ebaseadusliku relvaäri kohtuasjas mindi kokkuleppele, süüdistata-
vaid ootab vangla ja tsiviilhagi. Delfi. [Võrgumaterjal] Leitav: https://www.delfi.ee/
news/paevauudised/krimi/ebaseadusliku-relvaari-kohtuasjas-mindi-kokkuleppe-
le-suudistatavaid-ootab-vangla-ja-tsiviilhagi?id=78397322 [Kasutatud 26.08.2022].

Julgeolekuasutuste seadus (2000) RT I, 27.05.2022, 30.

Kaitseministeerium, 2017. Eesti julgeolekupoliitika alused. [Võrgumaterjal] Leitav: 
https://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/sisulehed/eesmargid_
tegevused/395xiii_rk_o_lisa.pdf [Kasutatud 26.08.2022].

Kaitseminister, 2022. Kaitseväe põhimäärus. RT I, 04.05.2022, 3. 

Kaitsepolitseiamet, 2020. Kaitsepolitseiameti aastaraamat 2019–2020. [Võrgumater-
jal] Leitav: https://kapo.ee/sites/default/files/content_page_attachments/Aasta-
raamat_2019_2020.pdf [Kasutatud 26.08.2022]. 

Kaitseväe korralduse seadus (2008) RT I, 18.06.2021, 7. 

Karistusseadustik (2001) RT I, 28.04.2022, 27.



125Siim Artur Juht, Eerik Heldna

Karmon, E., 2005. Coalitions between Terrorist Organizations: Revolutionaries, Natio-
nalists and Islamists. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Kilcullen, D., 2013. Mägedest alla: Linnapartisanide ajastu saabumine. Tallinn: Posti-
mees & Grenader Grupp OÜ.

Korrakaitseseadus (2011) RT I, 06.08.2022, 16.

NATO Standardization Office, 2020. AAP-6 = Allied Administrative Publication (NATO 
Standardization Office, 2020). [Võrgumaterjal] Leitav: https://nso.nato.int/nso/
nsdd/main/standards/ap-details/3154 [Kasutatud 26.08.2022].

Phelan, P., 2011. Fourth Generation Warfare and its Challenges for the Military and 
Society. Defence Studies, 11(1), pp. 96–119.

Rekkedal, N. M., 2006. Insurgency and Counter-Insurgency: A presentation of Concepts 
and Problems. Stockholm: National Defence College.

Riigikaitseseadus (2015) RT I, 10.03.2022, 26. 

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus (2007) RT I, 06.05.2020, 36. 

Riigikogu, 2019. Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse seletuskiri nr 783.  
[Võrgumaterjal] Leitav: Riigikogu: https://www.riigikogu.ee/download/13ceb49f-
1f09-4640-9042-a286ffbd7ed8 [Kasutatud 26.08.2022]

RKPJKo 19.12.2019, nr 5-19-38, 5. 

Ryabikhin, L., & Viktorova, J., 2004. Weapons Transfers as a Soft Security Issue in Eas-
tern Europe: Legal and Illicit Aspects. European Security, 13(1), pp. 73–93.

Secret Intelligence Service Act, (1994) [Võrgumaterjal] Leitav: https://www.legisla-
tion.gov.uk/ukpga/1994/13/section/7 [Kasutatud 26.08.2022].

Shulsky, A., & Schmitt, G. J., 2013. Varjatud sõda: sissevaade luureteenistuse maa-
ilma. Tallinn: AS Eesti Ajalehed.

Sildam, T., 2018. Sõjaväeluurele voli juurde – öökull saaks pikemad tiivad. ERR, 
04.11.2018. [Võrgumaterjal] Leitav: https://www.err.ee/874380/sojavaeluure-
le-voli-juurde-ookull-saaks-pikemad-tiivad [Kasutatud 26.08.2022].

Szafranski, R., 2002. Centers of Gravity and Asymmetrical Warfare. rmt: Asymmetric 
Warfare. The Royal Norwegian Airforce Academy, pp. 239–265.

United States Army, 2019. ADP 2-0 = Army Doctrine Publication 2-0 Intelligence. 
(2019). Washington, DC: Department of the Army Headquarters. [Võrgumaterjal] 
Leitav: https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN18344_
ADP%202-0%20FINAL%20WEB.pdf [Kasutatud 26.08.2022].



126 TURVALISUSKOMPASS • 2022 (2)

United States Army Intelligence Center and School, 2004. FM 2-0 (2004) = Field Manual 
2-0: Intelligence. (2004). Washington, DC: Department of the Army. [Võrgumater-
jal] Leitav: https://fas.org/irp/doddir/army/fm2-0.pdf [Kasutatud 26.08.2022].

Vabariigi valitsus, 2021. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord. RT I, 
31.12.2021, 22.

Veljovski, G., Taneski, N., & Dojchinovski, M, 2017. The danger of „hybrid warfare“ 
from a sophisticated adversary: the Russian „hybridity“ in the Ukrainian conflict. 
Defense & Security Analysis, 33(4), pp. 292–307.

Westerlund, F., & Norberg, J., 2016. Military Means for Non-Military Measures: Rus-
sian Approach to the Use of Armed Forces as Seen in Ukraine. The Journal of Slavic 
Military Studies, 29(4), pp. 576–601.



127Riina Kroonberg, Triin Roosve

Riina Kroonberg, Triin Roosve

KORRAKAITSEMEETMED PÄÄSTETÖÖDEL  
JA LAIEMALTKI 

Võtmesõnad: avalik õigus, õigusaktid, haldustoimingud, ametnikud, 
korrakaitseõigus

Ülevaade. Artikkel on õigusalane deskriptiivne uurimus, mille koostamisel on lähtutud 
õigusriigi põhimõttest, eeskätt rakursiga õigusselgusele ja põhiõiguste kaitsele. Artik-
lis selgitatakse päästeseaduse asendit korrakaitseõiguse süsteemis selleks, et vastata 
küsimusele, millise volitusnormi alusel teeb Päästeamet ettekirjutuse tuleohutus-
nõuete riiklikus järelevalves. Lisaks tuuakse välja kahe pääste- ja demineerimistöödel 
rakendatava erimeetme (valdusesse sisenemine ja valduse läbivaatus) kohaldamise 
erisusi sätestatavate normide tõlgendusprobleemid. Sellega seoses uuritakse ühtlasi, 
kas päästetööde juhi staatus ja kutsenõuded on piisavad õigusnormide tõlgendami-
seks. Lisaks käsitletakse põgusalt haldusorganite vahelise koostöö aluseid eesmärgiga 
selgitada, kas päästetöödel kohaldatavate korrakaitsemeetmete pakett on piisav.
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SISSEJUHATUS

Artiklis analüüsitakse päästeseaduse (edaspidi PäästeS) ja kaasnevalt tuleohutuse 
seaduse (edaspidi TuOS) staatust korrakaitseõiguse süsteemis. Artiklis tuuakse välja 
mõned kitsaskohad päästetöödel kohaldatavate korrakaitsemeetmete regulatsioonis. 
Ühtlasi uuritakse, kas päästetööde juhi staatus ja kutsenõuded on piisavad õigusnor-
mide tõlgendamiseks, et ületada võimalikke õigusselguse probleeme. Lisaks käsit-
letakse põgusalt haldusorganite vahelise koostöö aluseid eesmärgiga selgitada, kas 
päästetöödel kohaldatavate korrakaitsemeetmete pakett on piisav. 

Päästeameti pädevuses olevate korrakaitsemeetmete regulatsioonist ja seaduse 
korrastamise vajadusest on kirjutanud Ülle Vanaisak ajakirja Verbis Aut Re artiklis 
„Päästeseadus vajab põhjalikumat täiendamist“. Artiklis keskendutakse eeskätt demi-
neerijate vahetu sunni kohaldamise vajadusele (Vanaisak, 2020, lk 2). Päästeameti 
korrakaitselist tegevust on käsitlenud Martin Lambing artiklis „Ohuolukorras var-
jumise korraldamine elanikkonna kaitseks: kas riigi kaitsekohustus ja Päästeameti 
ülesanne“ ajakirjas Juridica. Nimetatud artiklis selgitatakse Päästeameti pädevust ja 
volitust ohuolukorras varjumise korraldamiseks elanike kaitseks ning artikli teravik on 
suunatud riigi tegevusele kriisiolukorras (Lambing, 2021, lk 131). Eesti päästemees-
konna juhtide õppest on kirjutanud Stella Polikarpus ja Kady Danilas ajakirja Turvali-
suskompass artiklis „Eesti päästemeeskonna juhtide visiõppepõhise hindamise raken-
damine ja tulemused“ (Polikarpus ja Danilas, 2021, lk 31–54). 26. ja 27. mail 2022. 
aastal toimus justiitsministeeriumis „Eesti Põhiseadus 30“ ürituste raames konverents 
„Haldusmenetlus 20“, kus muuhulgas arutati ka korrakaitseõiguse teemadel, sealhul-
gas korrakaitselisest üldvolitusest ettekirjutuse andmisel (Haldusmenetlus 20, 2022). 
Nimetatud teemal esitatud ettekande põhjal ilmus ajakirjas Juridica Janar Jäätma 
artikkel „Korrakaitseseaduse § 28 lõige 1 ja § 29 lõige 1 – üldvolitus kõigile ja kõi-
geks“ (Jäätma, 2022). Kuivõrd PäästeS § 15 annab ettekirjutuse andmiseks täpsema 
õigusliku aluse kui korrakaitseseaduse (edaspidi KorS) § 28 lg 1, huvitas siinse artikli 
autoreid, kuidas asetub PäästeS ettekirjutuste andmise kontekstis teiste Päästeameti 
kohaldamisalas olevate seaduste seas (Päästeseadus, 2010; Korrakaitseseadus, 2011). 
Autorid pidasid otstarbekaks võrrelda PäästeS selles osas TuOS-ga. Viimasel ajal on 
PäästeS-sse viidud – artikli kirjutamise hetkel on neid riigikogus arutusel veel teisigi 
– muudatusi, mis puudutavad eeskätt demineerimistöid (Päästeseaduse ja relvasea-
duse muutmise seadus, 2020; Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 678 
SE, 2022). Artikli autoreid huvitas vastukaaluks demineerimistöödele päästetöödel 
kohaldatav korrakaitsemeetmete regulatsioon ja sellega kaasnevalt päästetööde juhi 
staatus. Kuna demineerimistööde ja päästetööde puhul kohaldatav korrakaitsemeet-
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mete pakett on siiski suure ühisosaga, käib artiklis käsitletav korrakaitsemeetmetesse 
puutuv ka demineerimistööde kohta. 

Artikkel on õigusalane deskriptiivne uurimus, mille koostamisel on lähtutud õigusriigi 
põhimõttest, eeskätt rakursiga õigusselgusele ja põhiõiguste kaitsele. Artiklis kasu-
tatakse õiguse tõlgendusmeetodeid koos dokumendianalüüsiga. Deskriptiivse ehk 
kirjeldava õigusteadusliku uurimistöö eesmärk on õigusselguse loomine viisil, et see 
annab midagi juurde olemasolevasse teadmisesse õiguse kohta (Soo ja Pormeister, 
2021, lk 20). Lisaks eeltoodule toetutakse artiklis lex specialis derogat legi generali 
(’erinorm murrab üldnormi’) ja võrdse kohtlemise põhimõtetele. 

Artikli esimeses peatükis selgitatakse PäästeS asendit korrakaitseõiguse süsteemis 
selleks, et teises peatükis vastata küsimusele, millise volitusnormi alusel teeb Pääs-
teamet ettekirjutuse tuleohutusnõuete alases riiklikus järelevalves. Kolmandas pea-
tükis käsitletakse kahe pääste- ja demineerimistöödel rakendatava erimeetme (val-
dusesse sisenemine ja valduse läbivaatus) kohaldamise erisusi sätestatavate normide 
sõnastust õigusselguse ja võrdse kohtlemise vaatenurgast. Autorid analüüsisid artikli 
koostamise käigus õigusselguse aspektist teisigi PäästeS-s toodud erimeetmete alus-
norme. Sõelale, kus autorid leidsid, et erimeetmete regulatsioon jätab õigusselguse 
seisukohast soovida, jäid kaks eelpool nimetatud meedet. Neljandas peatükis võe-
takse luubi alla päästetööde juhi roll korrakaitsemeetmete rakendamisel, lühidalt ka 
tema koostöö teiste haldusorganitega, eeskätt politseiga.
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1. PÄÄSTESEADUSE ASEND KORRAKAITSEÕIGUSE SÜSTEEMIS

2014. aastal jõustus KorS, mis oli oluline verstapost korrakaitseõiguse alases reformis 
Eesti õigusmaastikul. Õieti jõustus KorS seoses selle rakendamisseaduse vastuvõtmi-
sega. KorS sai üldseaduseks kõikidele riikliku järelevalvega tegelevatele haldusorgani-
tele (KorS-i järgi korrakaitseorganitele) ning seetõttu muudeti KorS rakendusseadusega 
keskeltläbi 160 seadust, sealhulgas PäästeS. Enne KorS-i jõustumist olid korrakaitse 
meetmed sätestatud iga valdkonna seaduses eraldi (artiklis kasutatakse terminit „eri-
seadus“). KorS-i roll oli korrakaitse meetmete pakett ühtlustada, kujundada senine 
riikliku järelevalve süsteem ümber terviklikuks korrakaitseõiguse süsteemiks (Kor-
rakaitseseaduse eelnõu 49 SE seletuskiri, 2011, lk 7). Piltlikult öeldes on KorS kor-
rakaitseorganile kui retseptiraamat, kust ta leiab erinevate meetmete rakendamise 
koostisosad (õigusliku aluse). Aga enne kui KorS-i rakendada, peab korrakaitseorgan 
valdkonnapõhisest eriseadusest saama meetme kohaldamiseks pädevuse. KorS § 6 
lg 1 järgi on korrakaitseorgan seaduse või määrusega riikliku järelevalve ülesannet 
täitma volitatud asutus, kogu või isik (Korrakaitseseadus, 2011). Valdavalt on valdkon-
napõhistes eriseadustes eraldi peatükk riikliku järelevalve kohta, kus on sätestatud, 
milliste nõuete (kas terves seaduses või sellest seadusest vaid osa avaliku korra alaste 
käitumisnormide) järgimise riikliku järelevalve teostajaks konkreetne haldusorgan on. 
PäästeS-s täidab seda ülesannet seaduse 4. peatükk. Olles saanud korrakaitseorga-
niks, on organile antud korrakaitsealaste üldmeetmete kohaldamise pädevus, eeskätt 
teavitamine ja ettekirjutuse tegemine (KorS §-d 26 ja 28). Kui ettekirjutuse tegemiseks 
on alus eriseaduses (vt nt PäästeS § 15), tuleb lex specialis derogat legi generali põhi-
mõttele tuginedes juhinduda sellest. Samas ei pruugi selle põhimõtte kohaldamisel 
üld- ja erinormi õige suhte väljaselgitamine alati üheselt selge ja arusaadav olla (Simo-
vart ja Parrest, 2018, lk 223). Tavaliselt on eriseaduse riikliku järelevalve peatükis too-
dud loend erimeetmetest, mida korrakaitseorgan järelevalve teostamisel antud sea-
duse nõuete üle rakendada võib. Tähele tuleb panna seda, et eriseaduses võivad olla 
toodud erisused võrreldes KorS-ga – kas mõne KorS-s sätestatud erimeetme raken-
damisega seoses või on lisatud lausa sellised erimeetmed, mida KorS ise ette ei näe. 
Näiteks sätestab PäästeS § 21 valdaja nõusolekuta lammutustööde, kaevetööde jms 
tegevuse pääste- ja demineerimistöödel (Päästeseadus, 2010). Haldusorgan võib täita 
erinevaid haldusülesandeid, sealjuures ka erinevaid korrakaitseõiguse reguleerimisa-
lasse kuuluvaid ülesandeid, mida reguleerivad omakorda erinevad seadused. Nii võib 
ühel haldusorganil tuleneda korrakaitseorgani staatus eri allikatest erineva korrakait-
semeetmete paketiga. Päästeamet kohaldab erinevaid korrakaitsealaseid eriseadusi, 
mille järgi on Päästeameti pädevuses omakorda erinevad korrakaitsemeetmete pake-
tid (nt päästeseadus, tuleohutuse seadus, lõhkematerjali seadus, kemikaaliseadus, 
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jäätmeseadus, ehitusseadustik, liiklusseadus). Järgnevalt käsitletakse PäästeS asendit 
tuleohutusnõudeid reguleerivate õigustloovate aktide seas. 

Päästeameti riikliku järelevalve alast tegevust reguleerivad seadused (s.o eriseadu-
sed) on omavahelises süsteemis, kus PäästeS sisaldab üldnorme teiste eriseaduste 
ees ning TuOS sisaldab omakorda üldnorme teiste tuleohutusalast tegevust regulee-
rivate eriseaduste ees. Näiteks seob PäästeS § 5 päästeasutuse ülesandeid sätestades 
teisedki päästeasutuse tegevusele suunatud seadused (mitte kõik eeltoodud erisea-
dused, küll aga näiteks ehitusseadustiku ja tuleohutuse seaduse). Päästeasutusteks 
on PäästeS § 4 lõike 1 järgi Päästeamet ja Häirekeskus. (Päästeseadus, 2012) TuOS § 
1 lg 2 omakorda annab seadusele selgesõnaliselt tuleohutusalase üldseaduse tähen-
duse, sedastades: „kui tuleohutusnõuded on reguleeritud teises seaduses või selle 
alusel kehtestatud õigusaktis, kohaldatakse käesolevas seaduses sätestatud nõudeid, 
arvestades teisest seadusest või selle alusel kehtestatud õigusaktist tulenevaid eri-
susi“ (Tuleohutuse seadus, 2010). 

Päästeameti riikliku järelevalve alast pädevust silmas pidades on PäästeS-l mõneti 
kahetine roll. Päästeamet võib PäästeS-s sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks 
kohaldada sama seaduse § 131 lõikes 1 loetletud KorS-i paragrahvides sätestatud riik-
liku järelevalve erimeetmeid (Päästeseadus, 2010). Kui seaduses sätestatut aga täp-
semalt uurida, ei ole lõpuni selge, millistes piirides riiklikku järelevalvet seadusandja 
siinkohal silmas peab. Valdavalt on teistes korrakaitsealaste eriseaduste analoogsetes 
riikliku järelevalvealastes pädevusnormides järgmine sõnastus: „käesolevas seaduses 
ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab või 
teostavad riiklikku järelevalvet: …“ Sellises sõnastuses on riikliku järelevalve teosta-
mine selgelt piiritletud konkreetses eriseaduses toodud nõuete/käitumisnormide 
järgimise üle. KorS § 2 lõike 4 järgi on riiklik järelevalve korrakaitseorgani tegevus ees-
märgiga ennetada ohtu, selgitada see välja ja tõrjuda või kõrvaldada korrarikkumine 
(Korrakaitseseadus, 2011). PäästeS tegeleb päästeasutuse ülesannete, korralduse ja 
õigustega (muuhulgas pääste- ja demineerimistööde teostamisega), kaitseväe ja kait-
seliidu kaasamisega päästeasutuse ülesannete täitmisse ning päästeasutuse tegevu-
ses vabatahtlikkuse alusel osalevate isikute õiguste ja kohustustega, päästeasutuse 
andmekoguga ning riikliku järelevalve erimeetmete erisustega (Päästeseadus, 2010). 
Sellise avara ja pelgalt ülesandeid sedastava loetelu tõttu ei olegi päris üheselt selge, 
millises tegevusvaldkonnas toetub Päästeamet PäästeS §-s 131 lõikes 1 toodud eri-
meetmete paketile (koos järgmistes normides toodud erisustega) ja milliste puhul läh-
tub mõnest eriseadusest. Otsest vastust ei anna sellele küsimusele ka päästeseaduse 
kommenteeritud väljaanne, kus avatakse ülaltoodud riikliku järelevalve mõiste sisu 
KorS-i järgi ning sedastatakse, et riiklik järelevalve on haldusmenetluse eriliigiks. Tei-
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salt selgitatakse, et Päästeameti tegevused, mis ei seostu põhiõiguste riivega, ei kuulu 
riikliku järelevalve alla (Siseministeerium, 2021, lk 37). Viimane sedastus ei ole aga 
täpne, kuna mõned PäästeS-s toodud Päästeameti ülesanded (näiteks PäästeS § 9 järgi 
päästeinfosüsteemi puutuvad) ei ole otseselt riikliku järelevalve alased, kuid seostuvad 
ometi põhiõiguste riivega (näiteks isikute eraelulise puutumatusega). Kuna PäästeS on 
üldseaduseks teiste päästeasutuse tegevusele suunatud eriseadustele, saab järeldada, 
et need meetmed on rakendatavad kogu päästeasutuse tegevuses, kui eriseadus ei näe 
ette teisiti. Nimelt teised eriseadused üldjuhul pääste- ja demineerimistöödesse puutu-
vat ei reguleeri. Seega, käesoleva töö kontekstis, kui tegu on pääste- ja demineerimis-
töödega (päästesündmuse lahendamisega), juhindub päästeasutus PäästeS-st, kui aga 
päästeasutus kontrollib tuleohutusnõudeid (mis vastavalt PäästeS-le on muu hulgas üks 
päästeasutuse ülesanne), juhindub päästeasutus nii PäästeS-st kui ka TuOS-i ning teiste 
TuOS-s nimetatud õigusaktide erisustest. Vt joonis 1

Joonis 1. Päästeameti pääste- ja tuleohutusalast tegevust puudutav korrakaitseõiguse 
süsteem üldnorm/erinorm suunal

Kui Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete järgimist, rakendab ta korrakaitse eri-
meetmeid, mis on toodud TuOS §-s 39. Nimetatud sättes rõhutatakse, et selles loet-
letud meetmeid kohaldatakse just TuOS-s sätestatud riikliku järelevalve teostami-
seks (Tuleohutuse seadus 2010). TuOS-s toodud erimeetmete loetelu erineb mõneti 
PäästeS §-s 131 toodud loetelust. Kuna TuOS-s ettekirjutuse kohta eraldi sätet ei ole, 
otsitakse järgmises peatükis vastust küsimusele, millise volitusnormi alusel teeb Pääs-
teamet ettekirjutuse tuleohutusnõuete alases riiklikus järelevalves. 

haldusmenetluse seadus; asendustäitmise ja 
sunniraha seadus

päästeseadus

teised tuleohutusnõudeid kehtestavad seadu-
sed ja õigusaktid

korrakaitseseadus

tuleohutuse seadus
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2. ETTEKIRJUTUSE ANDMISE ÕIGUSLIK ALUS

Päästeõiguse alasesse korrakaitsesüsteemi puutuvas on asjakohane käsitleda pääs-
teasutuse ettekirjutuse andmise õigusliku aluse küsimust. Nagu ülal toodud, saab 
korrakaitseorgan ettekirjutuse andmise pädevuse, kui talle on antud eriseaduses riik-
liku järelevalve pädevus. Üldjuhul annab korrakaitseorgan ettekirjutuse ohu tõrjumi-
seks või korrarikkumise kõrvaldamiseks KorS § 28 alusel. Kui eriseaduses on toodud 
ettekirjutuse andmiseks eraldi õiguslik alus, tuleb rakendada seda. Näiteks eelnevalt 
nimetatud PäästeS § 15, mille järgi võib päästeametnik õigusaktidest tulenevate 
nõuete rikkumise kõrvaldamiseks või ohu tõrjumiseks teha ettekirjutuse, milles esi-
tab ohu korral, mis võib kaasa tuua ulatuslike tagajärgedega päästesündmuse, nõude 
ehitise kasutamise, tegevuse või seadme töö peatamiseks või kohustab tegema tege-
vuse õiguspäraseks jätkamiseks või päästesündmuse ennetamiseks vajalikke toimin-
guid (Päästeseadus, 2010). Sellise sõnastuse puhul tekibki küsimus: kas päästeamet-
nik peab lähtuma ettekirjutuse tegemisel PäästeS §-st 15 kui ettekirjutuse erinormist 
ainult PäästeS või kõikide teiste päästeasutusse puutuvate eriseaduste kohaldamisel? 
Päästeameti dokumendiregistri andmetele tuginedes toetub amet pärast KorS-i jõus-
tumist väljakujunenud tõlgenduspraktika kohaselt teiste eriseaduste puhul pigem 
ettekirjutuse tegemise üldvolitusele, KorS § 28 lõikele 1 (Päästeameti avalik doku-
mendiregister, 2022). 

Janar Jäätma (2022) toob Juridica artiklis „Korrakaitseseaduse § 28 lõige 1 ja § 29 lõige 
1 – üldvolitus kõigile ja kõigeks“ välja kontseptuaalse erinevuse ettekirjutuse kui üld-
meetme tõlgendusjärelmite osas KorS-i vastuvõtmise ajal (2011. a) ja alates selle jõus-
tumisest (2014. a). Jäätma selgitab üldmeetme (nimetatud ka üldvolituseks, generaal-
klausliks) sisu võrreldes erimeetmega. Nimelt on korrakaitseõiguses rakendatavatel 
meetmetel olemuslikult erinev funktsioon: konkretiseeritud erimeetmed on loodud 
tavapäraste ohuolukordade jaoks, abstraktsed üldmeetmed seevastu ebatüüpiliste 
ohusituatsioonide või uuelaadsete ohtude jaoks (Jäätma, 2022, lk 392). KorS-i eelnõu 
seletuskirja järgi nimetati riikliku järelevalve meetmeid, mille rakendamine toimub 
üldvolituse alusel, korrakaitse üldmeetmeteks ehk ebatüüpilisteks meetmeteks. Meet-
meid, mida rakendatakse erivolituse alusel, nimetati erimeetmeteks ehk korrakaitse 
tüüpmeetmeteks. Seletuskirja järgi on üldmeede korrakaitseõiguses pigem midagi 
ebatüüpilist ning reeglina mitterakenduvat, erimeede aga midagi tüüpiliselt rakendu-
vat ja tavapärast (Korrakaitseseaduse eelnõu 49 SE seletuskiri, 2011, lk 47). Üldvolitust 
tuleks rakendada siis, kui tegemist on ohusituatsiooni või korrarikkumisega ja puudub 
meetme rakendamiseks konkreetne erivolitus, kuid korrakaitseorgani poolt tegutse-
mata jätmine ei vastaks nii KorS kui ka põhiseaduse mõttele ega eesmärgile (Jäätma, 
2015, lk 105). KorS-i rakendamise seaduse eelnõu seletuskiri seevastu aga selgitab, 
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et eriseadustest jäeti välja kõik sätted, mis käsitlesid riiklikku järelevalvet teostavate 
isikute ettekirjutuste tegemist, kuna see on hõlmatud juba KorS §-ga 28 (Korrakaitse-
seaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu 424 SE seletuskiri, 2014, lk 26). 
Nii kaotati rakendusseaduse vastuvõtmisega üldvolitusnormi algne tähendus: „olla 
lünga täitja avaliku korra kaitsmisel atüüpilistes ohuolukordades“ (Jäätma, 2022, lk 
398). Üldmeetme tähendus Eesti korrakaitseõiguses teisenes ning juurdus praktika, 
mis on toodud eelmises peatükis: kui haldusorgan on saanud riikliku järelevalve alase 
pädevuse, saab ta n-ö automaatselt üldmeetme pädevuse ettekirjutuste andmiseks 
KorS § 28 lg 1 alusel. PäästeS-s on aga ettekirjutuse andmiseks oma tüüpolukorraline 
ettekirjutuse andmise volitus (PäästeS § 15) ning PäästeS on omakorda üldseaduseks 
teistele PäästeS-s nimetatud eriseadustele. Päästeamet võiks seega revideerida oma 
halduspraktikat ning kaaluda PäästeS § 15 kasutamist KorS § 28 lg 1 asemel alusnor-
mina kõikide ettekirjutuste puhul, mis on allutatavad PäästeS § 15 lõike 1 faktilise 
koosseisu tunnustele (s.o õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumise kõrvaldamise või 
ohu tõrjumise vajadus). Sama põhimõtet toetab ka päästeseaduse kommenteeritud 
väljaanne, kus tõdetakse, et just PäästeS annab laia aluse ettekirjutuse tegemiseks 
ning „ettekirjutus ei pea olema seotud ainult tuleohutusega, vaid võib olla seotud 
ka teistsuguste päästesündmuste ennetamisega“. Ka ettekirjutuse vormistamise nõu-
deid käsitlevas osas rõhutatakse, et ettekirjutuse õiguslikuks aluseks on PäästeS § 15. 
(Siseministeerium, 2021, lk 54–56) Tuleohutusalase ettekirjutuse volitust käsitleb ka 
Jäätma (2022), rõhutades, et „seadusest tulenevate tuleohutuse nõuete eiramine ja 
selle lõpetamiseks kohustamine ei peaks toimuma üldvolituse alusel“. Samas toob 
Jäätma välja tuleohutusseaduse varasema redaktsiooni, mis kehtis enne KorS-i jõus-
tumist ning mis andis ettekirjutuse andmiseks veelgi konkreetsema õigusliku aluse: 
toonase TuOS-i alusel sai ettekirjutust anda just tuleohutusnõuete rikkumise kõrval-
damiseks (Jäätma, 2022, lk 396–397). Kehtivas õiguses on tuleohutusalaste ettekirju-
tuste andmise õiguslik alus küll varasemast üldisem, kuid siiski erimeetmena käsitle-
tavalt PäästeS §-s 15, mitte KorS § 28 lõikes 1. 

3. VALDUSESSE SISENEMINE JA VALDUSE LÄBIVAATUS PÄÄSTE- JA 
DEMINEERIMISTÖÖDEL

PäästeS § 131 regulatsioon lubab koosmõjus KorS-ga kasutada avaliku korra kaitsel 
järgmisi korrakaitse erimeetmeid: küsitlemine ja dokumentide nõudmine; isikusa-
masuse tuvastamine; viibimiskeeld; vallasasja läbivaatus; valdusesse sisenemine; 
valduse läbivaatus (KorS § 30, 32, 44, 49, 50 ja 51). Lisaks näeb PäästeS ette ka pääs-
tespetsiifilised erimeetmed: isiku rakendamine päästetöödele; asja sundkasutusse 
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võtmine; lammutustöö, kaevetöö, raie ja tõkestustule tegemine ning kraavide, ojade 
ja jõgede tõkestamine ning jääle mineku keeld siseveekogudel (vt PäästeS § 131–21). 
(Päästeseadus, 2010) 

Järgnevalt käsitletakse lähemalt kahe erimeetme regulatsiooni õigusselguse ja võrdse 
kohtlemise vaatenurgast: valdusesse sisenemine ja selle läbivaatus. Valdusesse sise-
nemiseks annab õigusliku aluse KorS § 50 ning valduse läbivaatuseks KorS § 51 (Kor-
rakaitseseadus, 2011). 

PäästeS § 13² lg 2 sätestab võrreldes KorS-ga erisuse: päästeasutus võib valdaja nõus-
olekuta siseneda tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, 
eluruumi ja ruumi, sealhulgas avada uksi, väravaid ning kõrvaldada muid takistusi, kui 
see on vajalik päästetööks või demineerimistööks. Valdusesse sisenemine on PäästeS 
§-s 131 loetletud erimeetmetest ainus, mis seob erimeetme rakendamise otsesõnu 
pääste- ja demineerimistöödega. PäästeS § 13² lõigete 2 ja 3 puhul tekib aga küsimus, 
kas võib olla tegu seadusandja apsuga. Nimelt lubab PäästeS § 132 lg 3 Päästeame-
til eluruumi sisenemise halduskohtu loata, kuid KorS § 50, mis reguleerib valdusesse 
sisenemise hulgas ka eluruumi sisenemist, iseenesest halduskohtu loa vajadust ei 
sea. (Päästeseadus, 2010) Küll seab KorS halduskohtu loa nõude valduse läbivaatu-
sele (KorS § 51 lg 2) (Korrakaitseseadus, 2011). Lisaks valdusesse sisenemisele, seal 
olemisele ja selle visuaalsele vaatlemisele hõlmab valduse läbivaatus ka näiteks kap-
pide, sahtlite, laegaste ja panipaikade avamist selleks, et läbi vaadata, uurida või leida 
valduses olevaid asju (Laaring et al., 2017, lk 166). KorS § 51 lõike 2 järgi on valduses 
oleva eluruumi läbivaatuse ning äriruumi läbivaatuse väljaspool selle töö- või lah-
tiolekuaega lubanud ainult läbi vaadata elu- või äriruumi asukohajärgse halduskohtu 
eelneval loal (Korrakaitseseadus, 2011). Kuivõrd päästesündmuse korral on tihtilugu 
raske vahet teha valdusesse sisenemise ja selle läbivaatuse vahel, peaks see selgelt 
välja tulema ka PäästeS-st: s.o päästesündmuse korral nende kahe meetme koosseisu 
tunnuste võimalik ühtelangemine või selgem eristamine. Eesmärgipäraselt tõlgenda-
des saab väita, et seadusandja on silmas pidanud PäästeS § 13² lõigetes 2 ja 3 toodud 
erisuste sätestamisel ka valduse läbivaatust, mitte ainult sellesse sisenemist. Ühest 
sätestatud erisusest (halduskohtu loa mittevajamine) on aga omakorda välistatud äri-
ruumid, millele näiteks tulekahju situatsioonis ei leidu mõistlikku õigustust. Riigiko-
hus on oma lahendi nr 3-4-1-2-02 punktis 17 võrdse kohtlemise põhimõtet sisaldavat 
põhiseaduse (edaspidi PS) § 12 tõlgendanud järgmiselt: „seadused peavad ka sisu-
liselt kohtlema kõiki sarnases olukorras olevaid isikuid ühtemoodi. Keeldu kohelda 
võrdseid ebavõrdselt on rikutud, kui kaht isikut, isikute gruppi või olukorda kohel-
dakse meelevaldselt ebavõrdselt. Meelevaldseks saab ebavõrdset kohtlemist lugeda 
siis, kui selleks ei leidu mõistlikku põhjust.“ (Põhiseaduslikkuse järelevalve asi Krimi-
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naalkoodeksi § 40 lg 3 osaliselt kehtetuks tunnistamise ja Karistusseadustiku § 65 lg 1 
põhiseadusevastaseks tunnistamise kohta, 2002) 

PS § 33 ütleb, et kodu on puutumatu, ei tohi tungida kellegi eluruumi, valdusse ega 
töökohta ega neid ka läbi otsida, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel ja korras 
avaliku korra, tervise või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkesta-
miseks, kurjategija tabamiseks või tõe väljaselgitamiseks kriminaalmenetluses (Eesti 
Vabariigi põhiseadus, 1992). Konkreetse põhiõiguse kaitsealasse kuulub ka eravaldu-
sed looduses, sh piiritlemata aladel, kui see on seotud isiku omandiga. Põhiseaduse 
kommentaarides on § 33 selgitusena toodud, et „ajalooliselt on kodu puutumatuse 
õigus üks esimestest üldtunnustatud inimõigustest, sisaldudes näiteks USA konsti-
tutsiooni 4. paranduses, mille tõlgendus mõistab kodu samuti laialt nagu Eesti põhi-
seaduski ning nõuab läbiotsimiseks enamasti kohtu luba“ (Kask, 2020). Päästetööde 
puhul ei saa me paralleeli tõmmata kodu läbiotsimisega, mis eeldab üldjuhul kohtu 
luba. Kuid mõlemal juhul on tegemist isiku tahtevastase sisenemisega. Päästetöö-
del on aga halduskohtu loa kohustus sisenemiseks/läbivaatuseks eravaldusse pigem 
takistava iseloomuga kiirel ja efektiivsel inimelude päästmisel. Riive õigustus ehk luba 
sisenda valdusesse ja seda läbi vaadata ilma halduskohtu loata seisneb tarviduses 
kaitsta isikute elu.

4. PÄÄSTETÖÖ JUHI ROLL PÄÄSTETÖÖDEL 

Edasi käsitletakse päästetööde juhi rolli seoses korrakaitsemeetmete kohaldamisega 
ning lühidalt ka koostöö aluseid teiste institutsioonidega. Päästetöö on päästesea-
duse tähenduses päästesündmuse toimumisel, ohu tõrjumisel ja kõrvaldamisel ning 
päästesündmuse tagajärgede leevendamisel viivitamata rakendatavad, vältimatud ja 
edasilükkamatud tegevused. Päästesündmus on sama seaduse järgi ootamatu olu-
kord, mis vahetult ohustab füüsikaliste või keemiliste protsesside kaudu inimese elu, 
tervist, vara või keskkonda tulekahju, loodusõnnetuse, plahvatuse, liiklusõnnetuse, 
keskkonna reostuse või muu sarnase olukorra korral (PäästeS § 3 lg 1 ja 11). Päästeasu-
tuse tegevuse eesmärk on turvalise elukeskkonna kujundamine ja hoidmine, ohtude 
ennetamine ning operatiivne ja professionaalne abistamine. Päästeasutuse tegevus 
on suunatud inimeste elu, tervist ja vara ning keskkonda ohustavate päästesünd-
muste ennetamisele, ohu väljaselgitamisele, ohu tõrjumisele ning päästesündmuse 
tagajärgede leevendamisele, kui teistes seadustes ei ole sätestatud teisiti (PäästeS § 2 
lõiked 1 ja 2). (Päästeseadus, 2010) Päästeameti põhimääruse § 1 lg 1 on määratletud 
Päästeameti staatus: Päästeamet on siseministeeriumi valitsemisala valitsusasutus, 
kes täidab seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid, teostab riiklikku 
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järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alusel, ulatuses ja kor-
ras (Siseminister, 2014). 

4.1. Päästetööde juht – ametnik ja kutsekandja

Päästesündmuste lahendamisel on suur roll päästetööde juhil, kelle vastutusalas on 
palju eripalgelisi ülesandeid. Ta peab täitma erinevaid funktsioone, juhtima sündmust, 
meeskonda, vajadusel päästetöö ohutu kulgemise tagamiseks rakendama meetmeid. 
Päästetöö juhi tööd reguleerib peamiselt PäästeS koosmõjus KorS, eriseaduste ja 
muude kohaste õigusaktidega. PäästeS § 6 lõike 1 järgi on päästetöö juht päästeamet-
nik, kes juhib päästetöid (Päästeseadus, 2010). Vastavalt haldusmenetluse seaduse 
(edaspidi HMS) § 8 lõikele 2 määratakse haldusorganisiseselt isikud, kes tegutsevad 
haldusmenetluses haldusorgani nimel, kui seaduses või määruses ei ole sätestatud 
teisiti (Haldusmenetluse seadus, 2001). Päästetöö juht on ametnik, kes tegutseb 
Päästeameti nimel ka seaduse järgi, s.o mõnedel juhtudel on talle antud päästesünd-
muse korral pädevus otse PäästeS-ga või selle alusel määrusega. Näiteks PäästeS § 20 
lg 3 järgi võib päästetöö juht kohustada sundkasutusse võetava asja omanikku või val-
dajat toimetama vallasasja selle üleandmiseks määratud kohta (Päästeseadus, 2010). 

Sisekaitseakadeemia päästekolledžis 2020. a Kalle Silla kaitstud lõputöös toob autor 
välja, et üldiselt jaotatakse Päästeametis pakutavad teenused põhiteenuse ja tugi-
teenuste valdkonda. Päästeamet on kirjeldanud viit osutatavat põhiteenust põhi-
valdkonnas: päästetöö, ennetustöö, hädaolukorraks valmisolek, ohutusjärelevalve ja 
demineerimine. Päästeamet osutab kokku 34 teenust, millest 13 on otseselt seotud 
päästetöödega. Põhivaldkonna teenuseks on päästetöö juhtimine ning eesmärgiks 
kiire ja oskuslik juhtimine päästesündmuste lahendamisel ning ohtude likvideeri-
misel (Sild, 2020, lk 11). Samast lõputööst on asjakohane välja tuua autori osundus 
Grimwoodi uuringule, kus jõutakse seisukohale, mille järgi on päästesündmus kui ka 
päästetöö ajakriitiline ja keerukas ahel, milles inimesed riskivad oma eluga, et päästa 
teiste elu, tervist ja keskkonda ning et päästetöödel tuntakse ühiskonna ees moraalset 
vastutust eduka tulemusliku tagajärje saavutamiseks (Grimwood, 2008, ref Sild, 2020, 
lk 14). Lõputöös viitab K. Sild Rajnandinile ja Williamsile, kes toovad välja, „kuidas 
juhi roll mõjutab päästetöödel ja kriisisituatsioonides tema alluvate käitumismustreid 
ning läbi selle ka päästetööde tulemuslikkust“ (Rajnandini, 2004, ref Sild, 2020, lk 16).

Päästetöö juhtidele on seatud kõrged nõudmised, nende töö on väga ajakriitiline 
ja keerukas. Seetõttu peavad nad olema füüsiliselt ja psühholoogiliselt võimekad. 
Vajadusel peavad päästetöö juhid oskama rakendada ka õigust, sh andma õiguslikke 
korraldusi ja kohaldama meetmeid. Päästetööde juhi roll on väga mitmetahuline ja 
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kaasuvad probleemid tuleb lahendada õiguslikult korrektselt. Päästetöö juhi kohus-
tus on järgida ametnikuna ja haldusorgani nimel tegutsejana meetme kohaldamisel 
õigusliku alusega kooskõla, sealhulgas meetme proportsionaalsust. Proportsionaal-
suse printsiip seab piirid seadusandliku ja täitevvõimu tegevusele. See tähendab, et 
isegi, kui seadusandja on spetsiaalselt volitanud põhiõiguste piiramise aluse, peab 
piirang olema mõistlik (Triipan, 2001). Laiemalt peab päästetöö juht hea seisma PS 
§ 3, 10, 11, 13 ja 14 toodud põhimõtete (seaduslikkus, põhiõiguste kaitse kohustus, 
proportsionaalsus, seaduse kaitse riigivõimu omavoli eest ja õigusselgus) koosmõjus 
isikute põhiõiguste kaitsega viisil, et oskaks seaduse teksti tõlgendada, seda ka kriiti-
listes olukordades (Eesti Vabariigi Põhiseadus, 1992). PS § 13 ja 14 tulenev riigi tegut-
semiskohustus ning nende normide täitmise tagamine on kõigi võimuharude üles-
anne. Õigusselged reeglid ja seaduste järgimine annavad kindluse vältimaks asjatuid 
sekkumisi isikute põhiõigustesse. Õigusselguse põhimõttega võib olla vastuolu ka siis, 
kui ei ole järgitud seaduslikkuse põhimõtet ning seaduses ei ole piisavalt reguleeritud 
põhiõiguste piirangute kohaldamise aluseid ja korda. Seega on oluline, et õigusnor-
mid oleksid selged ja arusaadavad nii õiguse rakendajale kui ka üksikisikutele, kelle 
suhtes meetmeid kohaldatakse. Kui normi rakendajaks on asjakohase kutsealase ette-
valmistusega avalikud teenistujad, peavad nad olema võimelised tõlgendamise teel 
ületama võimalikud ebaselgused või rakendamisraskused (Albi, 2020). 

Päästetööde juhile on kutsestandardiga ette nähtud kindla oskusteabe omamine, mis 
on eelduseks vastava kutse taotlemisel ja saamisel. Kutsestandard on dokument, mil-
les kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoia-
kute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Oskused ja teadmised, mida peab 5. taseme 
päästetööde juht omama, on hõlmatavad laiematest oskuste paketist, juhtimis- ja 
kommunikatsioonioskusest, koostöövõimest. Tuleb märkida, et kutsestandardi järgi on 
vastava ameti nimetus päästemeeskonna juht, PäästeS aga räägib päästetööde juhist. 
Tõenäoliselt on siin erinevuse selgituseks see, et üks nimetus eeldab ametinimetust ja 
teine ametinimetusest tulenevat õiguslikku pädevust juhtida päästetöid. Antud töös 
lähtutakse mõistest „päästetööde juht“. Kutsestandardis on põhjalikult välja toodud 
erinevad teadmised ja oskused, mis peavad olema päästemeeskonna juhiks pürgija-
tel. Kutsestandardis päästetöö juhile omistatavad professionaalsed oskused sisalda-
vad ka õigusalaseid teadmisi: päästetööde juht järgib oma töös päästetöö valdkonda 
reguleerivaid õigusakte ja kontrollib nende järgimist (Kutsekoda, 2022). Päästetöö 
juhi pädevuse käsitlemine kutsestandardi kontekstis on oluline aspekt antud ameti-
kohal töötavale ametnikule. Olles ametnik, kes täidab talle seadusega pandud üles-
andeid, peab päästetööde juht omama ka vajalikku ettevalmistust töö spetsiifikast 
lähtuvalt. Üksnes ametniku staatus ei võimalda teha oma tööd professionaalselt. On 
ilmselge, et ametniku staatus ja kutsestandardis ette nähtud oskused koosmõjus on 
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päästetöö juhi kontekstis olulise tähtsusega. Vastavalt päästeteenistuse seaduse § 4 
lõike 2 punktile 1 on päästeametnik päästeasutuse koosseisus päästeseaduses sätes-
tatud ülesannete juhtimiseks, korraldamiseks ja tegemiseks ettenähtud ametikohale 
nimetatud isik (Päästeteenistuse seadus, 2008). Avaliku teenistuse seaduse § 7 järgi 
on ametnik isik, kes on riigiga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes. Avalikku 
võimu teostades on sellesse muude tegevuste seas kaasatud ka riikliku järelevalve 
alane tegevus. Sama seaduse § 51 lõiked 1 ja 2 sätestavad, et ametnik peab teenistus-
ülesandeid täitma ausalt, asjatundlikult, hoolikalt ja erapooletult, sealhulgas valima 
teenistusülesandeid täites igaühe õigusi ja vabadusi ning avalikku huvi parimal või-
malikul viisil arvestava lahenduse. (Avaliku teenistuse seadus, 2012) Ametniku staatus 
seab päästetööde juhile eetilised nõudmised, kuna riik usaldab ametnikku, eeldades, 
et ta teeb oma tööd õiguslikult korrektselt ja ausalt. Arvestades päästetööde juhile 
kutsestandardist tulenevaid professionaalseid pädevusnõudeid ja ametniku staatu-
sest tulenevaid üldpädevusnõudeid, peab tõdema, et need on päästetöö juhile tema 
igapäevatöös võrdselt olulised. 

4.2. Koostöö päästetöödel

Päästetöö on ajakriitiline ja päästetööde juhil napib sageli aega, et tegeleda lisaks 
põhieesmärgile sündmuskohal muude päästesündmusega seonduvate tegevustega. 
Seda tõdemust, et päästetööd on ajakriitilised, kinnitab ka päästeseaduse kommen-
teeritud väljaanne. Näiteks selgitatakse kommentaarides, et kuigi Päästeametil on 
PäästeS järgi pädevus isikusamasuse tuvastamisel isiku ütluste võrdlemiseks rahvas-
tikuregistri andmetega või tema toimetamiseks ametiruumi, siis päästesündmuse kii-
reloomulisuse tõttu seda üldiselt ei tehta – isikult võetakse ütlused ja vastav teave 
antakse edasi politseile või kaasatakse politsei isiku ametiruumi toimetamiseks (Sise-
ministeerium, 2021, lk 44–45). Et päästemeeskonna juhi töö eeldab kiiret tegutsemist 
sündmuse asjaoludele tuginedes, tekib seega vajadus kaasata päästetöödele teisigi 
institutsioone. Ühelt poolt võib päästesündmuse puhul olla tegu komplekssündmu-
sega, kus osalevad nii politsei, pääste kui ka kiirabi, mistõttu vajab selline olukord 
koordineeritud tegevust (Siseministeerium, 2021, lk 27). Lähtuvalt PäästeS § 5 lg 3 
volitusnormist, mille alusel on vastu võetud päästesündmusel osalevate riigi- ja koha-
liku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord, mille § 1 lg 1 sätestab, kuidas 
päästesündmusel toimida ohu tõrjumisel ja kõrvaldamisel ning samuti päästesünd-
muse tagajärgede leevendamisel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste 
ning isikute koostöös. Sama korra lg 2 järgi reguleeritakse asutuste ning isikute koos 
tegutsemist sellisel päästesündmusel, mida juhib päästetöö juht ning mille lahenda-
miseks on vajalik teistele asutustele ja isikutele pandud ülesannete täitmine või kus 
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päästeamet vajab lisaressursse või -kompetentse talle pandud ülesannete täitmiseks. 
Osundatud korra § 4 annab selge reegli koostöö korraldamisel ja selle juhtimisel. Nor-
mis on sätestatud, et päästesündmuse lahendamisel osalevad asutused ning isikud 
täidavad päästetöö juhi seaduslikke korraldusi. (Vabariigi Valitsus, 2011) Koostöö on 
hädavajalik näiteks autoavarii korral, kui autosse lõksu jäänud isikud tuleb kiiresti välja 
aidata ning tagada, et auto ei süttiks jne. Selliste sündmuste puhul on tarvis rakendada 
erinevaid meetmeid, reguleerida liiklust, pidada vajadusel kedagi kinni jne. Näiteks 
liiklusseaduse § 8 lg 3 järgi reguleerib liiklust politseiametnik või abipolitseinik, kes on 
saanud sellekohase väljaõppe (Liiklusseadus, 2010). Teisalt ei pruugi kõrvalised isikud 
alluda päästetöö juhi seaduslikele korraldustele ja võivad rikkuda avalikku korda viisil, 
mis võib takistada päästetöid. Lisaks konkreetsele päästetöödesse puutuvale koostöö 
korrale saab päästetöid segava avaliku korra rikkumise korral kaasata olukorra lahen-
damisele politsei, kellel on sellisteks olukordadeks avaram pädevus ja oskusteave. Juh-
tudeks, kui päästetööde juht abi vajab, on kehtestatud ametiabi taotlemise üldreeglid 
halduskoostöö seaduses (edaspidi HKTS). HKTS-i järgi võib ametiabi taotleda muu hul-
gas siis, kui haldusülesande täitmiseks vajaliku akti andmine või toimingu sooritamine 
ei ole haldusorgani pädevuses (vt HKTS § 18 lg 1). HKTS § 17 lõike 1 järgi on ametiabiga 
tegu, kui haldusorgan annab nimetatud seaduses sätestatud alustel ja korras akti või 
sooritab toimingu oma pädevuse piires teise haldusorgani taotlusel selle haldusorgani 
ülesande täitmise toetamiseks. (Halduskoostöö seadus, 2003) Lisaks sätestab KorS § 
6 lg 6, et politsei osutab teisele korrakaitseorganile HKTS-is ettenähtud ametiabi and-
mise alustel ja korras abi riikliku järelevalve haldusakti täitmisel, kui täitmine seisneb 
vahetu sunni kohaldamises (Korrakaitseseadus, 2011). Olenemata seaduslikest koos-
töövõimalustest, ei ole päästesündmustel harvad olukorrad, kus politsei saabumiseni 
tuleb päästetöö juhil endal tagada kord. Avaliku korra tagamine päästesündmusel on 
tähtis, selle tegevusega kaitstakse olulisi õigushüvesid (inimeste elu, keskkond, vara) 
(Laaring et al., 2017, lk 17). Eesti kehtivas korrakaitseõiguses on avaliku korra mõiste 
sätestatud KorS § 4 lõikes 1, mille järgi on avalik kord ühiskonna seisund, milles on 
tagatud õigusnormide järgimine ning õigushüvede ja isikute subjektiivsete õiguste 
kaitstus (Korrakaitseseadus, 2011). Korrakaitseseaduse eelnõu väljatöötamisel lähtuti 
ka avaliku korra mõiste võimalikku asendamist mõne muu tähistusega. Korrakaitse-
seaduse eelnõu seletuskirjas selgitatakse, et „Saksa õigusruumis kasutatakse sar-
nase õigushüvede grupi tähistamiseks nt avaliku turvalisuse (öffentliche Sicherheit) 
mõistet, avaliku korrana (öffentliche Ordnung) mõistetakse hoopis moraalinormide 
ja tavade kaitset“ (Korrakaitseseaduse eelnõu 49 SE seletuskiri, 2011, lk 18). Avalikul 
korral on olemas kindlapiiriline ja konkreetsetest rakendusjuhtumitest sõltumatu sisu, 
isegi kui seadusandja või kohtupraktika seda mõistet sõnaselgelt ei ava, peab tege-
vuse aluseks olema mingi üldine ettekujutus avaliku korra olemusest (Laaring, 2012). 
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Päästetööde juht on isik, kes annab päästetöödel ametnikuna haldusakte eeskätt 
otsese pädevusnormi alusel (PäästeS pädevusnormid, mis on suunatud konkreetselt 
päästetööde juhile või päästeametnikule: päästetöödel korralduste andmine teistele 
isikutele, ettekirjutuse andmine, isiku rakendamine päästetöödele, asja sundkasu-
tusse võtmine). Päästetööde juhi haldusaktide andmise pädevus päästetöödel on 
tuletatav ka kaudselt. Nimelt rõhutab Päästeseaduse kommenteeritud väljaanne, et 
haldusakte saab anda vaid päästeametnik lähemalt seda seisukohta küll selgitamata. 
Ilmselt tuletavad kommentaaride autorid esitatud seisukoha ülal käsitletud ametniku 
tegevuse sidumisest avaliku võimu teostamisega. Kommentaarides selgitatakse: 

Kui päästetööde tegemisel ei ole kohapeal päästeametnikku, vaid on ainult päästetöötajad 
[kes ei ole ametnikud], siis on Päästeameti võimalus langetada otsus kohapeal piiratud. 
Päästetöötajad saavad iseseisvalt lahendada väiksemaid sündmusi, näiteks kulupõlengu 
ja prügikasti põlengu kustutamine, mis ei eelda meetme rakendamist. Kui tekib vajadus 
rakendada meedet, peab selleks korralduse andma päästeametnik. (Siseministeerium, 
2021, lk 38) 

Vastavalt HMS § 51 lõikele 1 on haldusakt haldusorgani poolt haldusülesannete täit-
misel avalikõiguslikus suhtes üksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku õiguste või 
kohustuste tekitamisele, muutmisele või lõpetamisele suunatud korraldus, otsus, 
ettekirjutus, käskkiri või muu õigusakt (Haldusmenetluse seadus, 2001). Seega on 
päästetööde juhil päästetööde teostamisel täita oluline roll nii päästetööde koordi-
neerimisel kui ka sündmuse lahendamisel, mis vajab nii mõnelgi juhul avaliku võimu 
teostamise pädevust, isikute tegevuse reguleerimist. See aga eeldab õigusaktide 
tundmist mitte ainult alusnormide tasemel, aga ka laiemalt erinevate koostöö korda-
deni välja. 

KOKKUVÕTE

Kokkuvõtvalt saab sedastada, et artiklis käsitletud õigusnormides esineb probleeme 
õigusselgusega. Samas tuleb tõdeda, et need pole siiski laialdased ja on tõlgendusvõt-
teid üldjuhul kasutades ületatavad. Eeskätt päästetööde juhi puhul, kes on ametnik ja 
kellel on ka vastavad kutsenõuded, mis sisaldavad muuhulgas teadmisi õiguse vald-
konnast. Artiklis selgitati välja mõned kitsaskohad korrakaitsealases regulatsioonis, 
mis on suunatud päästesündmuse lahendamisele. Päästeseaduse staatus korrakaitse-
süsteemis riikliku järelevalve eset silmas pidades ei ole sätestatud kuigi selgepiiriliselt. 
Kuid kasutades üld- ja erinormide omavahelist hierarhilist suhet, kus erinorm pre-
valeerib üldnormi ees, on siiski aru saada, millistes ohuolukordades kasutada Pääs-
teS-s ja millistes olukordades teistes eriseadustes sätestatud Päästeametile suunatud 
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korrakaitse meetmete pakette. Eelneva probleemkohaga kaasneb järgmine: millisel 
juhul kasutada ettekirjutuse tegemisel alusnormina KorS § 28 lõiget 1 ja millisel juhul 
PäästeS § 15. Seoses korrakaitseseadust jõustava seadusega muutus KorS-i eelnõu 
faasis olnud ettekirjutuse õigusliku aluse rakurss. Valdavalt kasutavad korrakaitseor-
ganid (üldiselt ka Päästeamet) ettekirjutuste tegemisel õigusliku alusena KorS-s ole-
vat normi. Kuna PäästeS-s on omakorda ettekirjutuse tegemiseks oma erinorm ja 
PäästeS ise üldseaduseks teiste Päästeameti kohaldatavate eriseaduste ees, võiks 
kaaluda senise halduspraktika muutmist. PäästeS § 13² lg 3 ning KorS § 50 ja 51 on 
omavahel omapärases vastuolus. Nimelt lubab PäästeS päästesündmuse korral sise-
neda eluruumi ka ilma halduskohtu loata. Samas ei piira KorS § 50 valdusesse sisene-
mist ühelgi juhul halduskohtu loa nõudega. Küll aga teeb seda KorS § 51 lg 2 valduse 
läbivaatuse puhul. Valdusesse sisenemine ja valduse läbivaatus piiravad küll mõle-
mad kodupuutumatust, kuid valduse läbivaatus on intensiivsema põhiõigusriivega ja 
nõuab seetõttu eraldi regulatsiooni ja nii on tegu ka eraldiseseisvate meetmetega. 
Kuivõrd päästesündmuse käigus võivadki valdusesse sisenemine ja selle läbivaatus 
ajakriitilises olukorras kokku langeda, saab tõlgendada, et PäästeS § 13² lg 3 puhul 
mõeldakse pigem valduse läbivaatust. Päästesündmuse (näiteks tulekahju) puhul on 
küsitav ka see, miks PäästeS lubab valdusesse siseneda ilma halduskohtu loata just 
eluruumidesse, mitte aga äriruumidesse, mille läbivaatus nõuab KorS-i järgi koos elu-
ruumidega teatud juhtudel kohtu luba. Arvestades võrdse kohtlemise põhimõtet (PS 
§ 12), ei ole selline erinev kohtlemine kuigi õigustatud. Päästetööde juhtide tegevust 
silmas pidades on õiguslik regulatsioon üldjoontes piisav, et rakendada seadustest 
tulenevaid meetmeid. Õigusnormid on pigem selgelt ja mõistetavalt reguleeritud ning 
ei ole päästetöö juhile takistuseks korrakaitsemeetmete rakendamisel. Pigem võib 
teatud mõttes problemaatiline olla sätte taga oleva mõtte selge tuvastamine ajakriiti-
lises olukorras – milleks päästetööd reeglina ka on –, kus tuleb lähtuda hetke olukor-
rast ja vastavalt oma senistele teadmistele ka käituda. Ent see probleem peaks olema 
lahendatud päästetööde juhi kutsenõuetest tulenevate õigusalaste teadmistega. Kas 
korrakaitsemeetmete pakett päästetöödeks PäästeS järgi on piisav – selles osas leia-
vad autorid, et kehtiv õiguslik regulatsioon võimaldab päästetööde juhil ja päästjatel 
päästetöödel kontsentreeruda päästesündmuse lahendamisele ning haldusorganite 
koostööd reguleerivad sätted kompenseerivad eeskätt politsei abistava rolli tõttu või-
malikud vajakajäämised. 
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PAINDLIK TÖÖAJAKORRALDUS – VÕIMALUS 
POLITSEINIKULE, VÄLTIMATU VAJADUS POLITSEI-
ORGANISATSIOONILE (SOOME JA EESTI POLITSEI 

TÖÖAJAVORMIDE VÕRDLUS) 

Võtmesõnad: paindlik tööaeg, tööajavormid, tööajapank, kaugtöö

Ülevaade. Artiklis kirjeldatakse Soome politsei tööajakorraldust, et välja selgitada või-
malused Eesti politsei tööaja moderniseerimiseks. Soomet võib pidada üheks kõige 
paindlikuma töögraafikuga riigiks, kus seadusandlus on muutuvate oludega kaasas 
käinud. Soomes võeti 2019. aastal vastu uus tööajaseadus, mis võimaldas paindlikku 
tööaja kasutamist ka riigiasutustes. Selle alusel on Soome politseis välja töötanud 
mitmekesiseid tööajavorme võimaldav tööaja süsteem. Uuringu käigus kaardistatakse 
Soome politseis kasutusel olevad tööajavormid, võrreldakse neid Eesti politsei tööaja-
korraldusega ning tuuakse välja suurimad erinevused. Artikkel põhineb Janek Pedaski 
2022. a kaitstud magistritöö „Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei teenistuja-
tele paindliku tööajaarvestuse rakendamise võimalused Soome tööaja regulatsiooni 
näitel“ raames läbi viidud uuringul (Pedask, 2022).
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SISSEJUHATUS

Globaliseerunud majanduse tingimustes ning keskkonnas, kus peab olema tagatud 
jätkuv võimekus kriisisituatsioonidele reageerida, pakub paindlik tööajakorraldus 
arvestatavat edu, rahuldades nii organisatsiooni kui ka töötaja vajadusi. Soome on 
töötajatele tööaja planeerimisel aastakümneid innovatiivset ja paindlikku lähene-
mist pakkunud, sest 1996. a vastu võetud tööajaseadus võimaldas kohandada tööaja 
algust ja lõppu (Työaikalaki, 1996). Ka Soome politseis on neid põhimõtteid rakenda-
tud ning paindlik tööajakorraldus pikalt kasutusel olnud.

Eesti seadusandluses ei ole tööaja paindlikkus samaväärselt reguleeritud ning see-
tõttu on tekkinud olukord, kus politseis, eriti kriminaalpolitseis, ei ole ühetaoline ning 
jäik tööajakorraldus enam jätkusuutlik. Kuna politsei tööaeg on hetkel reguleeritud 
esmaspäevast reedeni alates 8.00–8.30 kuni 15.30–17.15 (Politsei- ja Piirivalveamet, 
2019b), siis olukordi, kus töötajad täidavad tööeesmärkidest lähtuvaid tööülesandeid 
väljaspool tööaega, tuleb ette üsna sageli. Eriti tihti peavad planeerimata tööajaga 
kokku puutuma kriminaalpolitseinikud, kelle ülesanne on kuritegude kohtueelne 
menetlemine, mis tähendab pingeliste menetlus- ning jälitustoimingute läbiviimist, 
kriminaalteabe analüüsimist ning tõendite kogumist kriminaalmenetluse raames 
(Kriminaalmenetluse seadustik, 2003; Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus, 2014). 
Kaootiline on ka nende tööaeg, kes puutuvad kokku raskete peitkuritegudega, näi-
teks organiseeritud kuritegevuse, inimkaubanduse või uimastikuritegevusega. Selliste 
kuritegude puhul ei ole tõendite kogumine argipäeviti kaheksast viieni võimalik, sest 
tõendite kogumiseks ja talletamiseks peavad uurijad olema tööl siis, kui kuritegusid 
toime pannakse, ning sellistel hetkedel lähtutakse kurjategijate elurütmist, mitte fik-
seeritud tööajast. See tähendab töötamist õhtuti, öösiti ja nädalavahetustel.

Eeltoodu tulemuseks on see, et töö- ja puhkeaeg ei ole enam tasakaalus ning sellises 
rütmis pikka aega töötamine avaldab mõju nii tervisele kui ka suhetele lähedastega 
(Kaushal & Parmar, 2018, p. 140). Vähene uni ja stress on häirivad tegurid kõigis elu-
valdkondades, kuid politseiametnike kontekstis on see julgeolekurisk. Seetõttu eeldab 
politsei, eriti kriminaalpolitsei töö eripära paindlikku lähenemist tööajale ning just 
organisatsioonil lasub vastutus leida tasakaal tööaja paindlikkuse ja töötaja õiguste 
vahel, vältimaks ületöötamisest tulenevat läbipõlemist ja stressi (Vila, 2006, pp. 977–
978). Probleemi on teadvustatud ka Politsei- ja Piirivalveametis (edaspidi PPA), sest 
politsei strateegiasse on sisse viidud plaan rakendada paindlikku tööaega, kuna polit-
seitöö ei tee vahet nädalapäevadel ega kellaaegadel ning politsei peab turvalise Eesti 
eest seisma 24/7 ja 365 päeva aastas nii nüüd kui ka tulevikus (Politsei- ja Piirivalvea-
met, 2019a, lk 18, 26). Seega on paindlik tööajakorraldus politseis oodatud ja planee-
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ritud muudatus, mistõttu on aktuaalne analüüsida teiste riikide kogemusi, võrrelda 
neid Eestiga ja kaaluda sobivamaid lahendusi. Sellest tulenevalt püstitatakse artiklis 
uurimisprobleem: millisel määral on Eesti ja Soome politsei tööaja regulatsioonides 
arvestatud paindlike tööajavormidega? Uurimisprobleemile otsitakse vastust eesmär-
giga leida võimalusi Eesti politsei tööajakorralduse paindlikumaks muutmiseks. 

Artikkel on jagatud neljaks osaks. Pärast sissejuhatust antakse ülevaade tööaja-
paindlikkuse teoreetilistest lähtekohtadest, seejärel selgitatakse uuringu meetodit, 
esitatakse uuringu tulemused ning kokkuvõte.

1. TÖÖAJA PAINDLIKKUS JA SELLE VORMID

Traditsioonilise tööajakorralduse all peetakse silmas tähtajatut töölepingut, kahek-
satunnist tööpäeva tavapärasel ajal (nt argipäeviti kaheksast viieni), kus töötamine 
toimub tööandja ruumides ehk töökohas (Karu, 2007, lk 4). Need tööajavormid on 
iganemas, sest töötamine väljaspool n-ö kaheksast viieni rütmi on muutumas üha 
populaarsemaks (Chung, 2018, p. 6). See ei tähenda, et traditsioonilist tööaega ei ole 
mõtet üldse rakendada, vaid pigem seda, et paljudes tööliinides on ka efektiivsemaid 
mudeleid. Veelgi enam, tänapäeval on töö paindlikkus muutumas nii sotsiaalseks kui 
ka majanduslikuks vajaduseks (Masuda et al., 2012, p. 5; Chung, 2018, pp. 42–43; 
Wiatr, 2021, pp. 67–68), sest töö paindlikkuse abil on võimalik suurendada ettevõ-
tete tõhusust ja kohanemisvõimet kriisi ning globaliseerunud majanduse tingimustes 
(Jašarević, 2012, p. 191). Gloger ja Toaddy (2016, pp. 1–2) nendivad, et tööajale ja 
-kohale tuleks vaadata uue pilguga ja lasta lahti vanadest harjumustest.

Tööaja paindlikkust võib vaadelda läbi kahe perspektiivi: tööandja ja töötaja (Costa 
et al., 2004, p. 834; Zeytinoglu et al., 2009, p. 555; Chung & Tijdens, 2013, pp. 1418–
1420). Tööandja seisukohalt on olulisem töökohaväline paindlikkus (Cappelli & Neu-
mark, 2004, p. 150; Fernández-Pérez de la Lastra et al., 2014, pp. 3–4), mis aitab 
kiiremini reageerida majanduskeskkonna muutustele ning hõlpsamini värvata uut 
tööjõudu (Kalleberg, 2001, pp. 496–497). Töötaja seisukohalt on oluline töökoha 
paindlikkus (Cappelli & Neumark, 2004, p. 150; Fernández-Pérez de la Lastra, et al., 
2014, pp. 3–4), kuna see mõjutab kõige rohkem töö- ja eraelu tasakaalu (Russell et al., 
2009, pp. 74, 77). Töötajate järjest kasvav soov paindlikkuse järele on pannud organi-
satsioone sellise võimaluse pakkumise nimel pingutama, kuna vastasel juhul inimesed 
lahkuvad töölt. Uuringud (Managerial Law, 2006, p. 538; Stavrou & Kilaniotis, 2010, 
pp. 551–552; Ierodiakonou & Stavrou, 2017, pp. 3025–3026; Kröll & Süesch, 2019, 
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p. 1521; Lutfiani Putri Windia et al., 2020, p. 134; Ruubel, 2020, pp. 21–22) näitavad, 
et personali voolavus organisatsioonides, kus on kasutusel paindlikud tööajavormid, 
on märkimisväärselt väiksem võrreldes asutustega, kus on rangelt reglementeeritud 
tööaeg.

See, milliseid paindlikke töökorralduse vorme kasutatakse, sõltub organisatsiooni eri-
päradest ning töötajate vajadustest (McNall et al., 2010, pp. 75–76; Masuda et al., 
2012, p. 24; Choi, 2018, p. 29; Wiatr, 2021, pp. 72–73), kuid edu saavutatakse juhul, 
kui suudetakse kombineerida töötaja ootused ning organisatsiooni vajadused tõsta 
tootlikkust ning hoida kulud kontrolli all (Crawford, 2017, pp. 54–55; Ruubel, 2020, 
p. 27; Wiatr, 2021, p. 72). Tööaja paindlikkuse vormid (vt tabel 1) võivad olla üsna 
erinevad, ulatudes tööõiguse normide pehmendamisest kuni ebatüüpiliste töövormi-
deni (Jašarević, 2012, p. 191). Üldisemalt saab paindlikke töövorme klassifitseerida 
järgnevalt: 

• ajapaindlikkus, mis hõlmab endas aega, mil töötaja on tööga hõivatud ehk töö-
andja käsutuses väljaspool regulaarset tööaega (Campbell, 2017, pp. 109–110);

• kohapaindlikkus, mis tähendab töötamist väljaspool tavapärast töökohta 
(Chung, 2018, p. 7);

• lepinguline paindlikkus tähendab töötamist tähtajalise lepinguga, renditööd, 
töötamist võlaõigusliku lepingu alusel jmt (Nikulin, 2017, lk 10);

• funktsionaalne paindlikkus, mis tähendab mitmekesiseid ja muutuvaid tööüles-
andeid, mis annab näiteks võimaluse töötaja kasutamiseks terves asutuses 
erinevate tööülesannete täitmisel vastavalt vajadusele (Bielenski et al., 2002, 
p. 17).
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Tabel 1. Paindlikud tööajavormid (Bielenski et al., 2002; Cappelli & Neumark, 2004; McNall 
et al., 2010; Masuda et al., 2012; Fernández-Pérez de la Lastra et al., 2014; Campbell, 
2017; Nikulin, 2017; Choi, 2018; Chung, 2018; Eurofund, 2021, p. 11; Wiatr, 2021) 

PAINDLIKUD 
TÖÖAJAKORRALDUSED ERINEVAD VORMID SISU

Ajapaindlikkus

Libisev tööaeg Paindlik tööaja algus ja lõpp.

Paindlik tööaeg Võimalus kokku lepitud mahus 
valida, kus ja millal tööd tehakse.

Summeeritud tööaeg Vahetustega töö, töötamine nädala-
vahetustel, õhtuti või öösel.

Ületunnitöö Tulenevalt ajutisest vajadusest 
tehakse tööd väljaspool regulaarset 
tööaega.

Osaajaga töö Töötaja palkamine alla 100% 
koormusega. 

Pikendatud tööaeg Nädalane töömaht on suurem kui 
riigi keskmine tööaeg.

Tööajapank Tööd tehakse juhul, kui see on 
vajalik. Kui asutusel ei ole tööd anda, 
saadetakse töötajad koju puhkama. 
Vabad või ületunnid pannakse 
tööajapanka, mida saavad mõlemad 
osapooled kasutada neile sobival 
ajal. Kummalgi juhul palk ei suurene 
ega vähene. Tööajapanga arvestuse 
aluseks on kvartaalne või aastane 
tööaja arvestus.

Kohapaindlikkus

Kaugtöö Satelliitbürood 

Kohalikud kaugtöökeskused

Kodukontor

Mobiilne kaugtöö

Osaline kaugtöö Osa tööd tehakse kontoris ja osa 
kaugtöö vormis vastavalt vajadusele.

Funktsionaalsuspaind-
likkus

Rotatsioon Töötajate liigutamine ühelt töölt 
teisele nii organisatsioonisiseselt kui 
ka -väliselt.  

Töö jagamine Vastutuse ja tööülesannete jagamine 
mitme töötaja vahel.

Lepinguline paindlikkus 

Tähtajaline leping Töötaja palgatakse määratud ajaks 
konkreetse töö tegemiseks. 

Renditöö Töötaja renditakse mingi konk-
reetse ülesande täitmiseks ilma 
töölepinguta.

Võlaõiguslik leping Kindlamahulise töö jaoks (nt projekti 
teostamine) töötaja palkamine. 
Töötaja valib ise töö tegemise aja ja 
koha.
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Paindliku töökorralduse eeliste ja puuduste kohta on uuringuid tehtud juba aasta-
kümneid ning tulemused näitavad, et see omab teadlikul rakendamisel kummalegi 
osapoolele positiivset mõju. Juba 1970-ndatel läbi viidud uuring tuvastas positiivsed 
aspektid paindliku tööaja rakendamisel – selle tulemusel kasvas töötajate moraal, 
rahulolu ning tootlikkus (Holley et al., 1976, p. 23). Johnson et al. (2008, pp. 240–241) 
leidsid, et tööaja paindlikkus annab võimaluse töötajaid keerulistes tööolukordades 
motiveerida, vähendada pikkade töötundide negatiivset mõju, suurendada töötaja 
kaasatust ning efektiivsust. Töötaja teeb keskendunult tööd olukorras, kus see on 
tõesti vajalik, ning siis, kui tööst tulenev vajadus on väiksem, saab ületunde kompen-
seerida vaba ajana. Uuring toob välja, et sellist vabadust väärtustatakse rohkem kui 
ületundide eest saadavat lisatasu. Paindlik tööajakorraldus aga eeldab töötajalt ene-
sedistsipliini ja iseseisva töötamise oskust (Promvalts, 2009, lk 16), mistõttu ei sobi 
selline lähenemine kaugeltki kõigile (Bucurean, 2020, p. 269). Töötajale, kes vajab 
ülesannete täitmisel pidevat nõustamist või juhendamist, tekitaks tööaja paindlikkus 
asjatult lisapingeid ja stressi (Kala, 2007, lk 27–28 ref Promvalts, 2009, lk 16).

Erinevatel paindliku tööaja regulatsioonidel on kitsaskohad, kui neid rakendatakse 
juhuslikult (Fast & Frederick, 1996, pp. 15–16; Vega & Gilbert, 1997, pp. 391–392). 
Tööajapaindlikkuse haldamine organisatsioonis nõuab väga heal tasemel kommu-
nikatsiooni, administreerimist ja juhtimist (Mahler, 2012, p. 416). Kuna üheaegselt 
võib käibel olla erinevaid töövorme, rakendatakse erinevaid tehnikavahendeid, nagu 
arvuti, mobiiltelefon ja e-post, mis annavad töötajatele suurema vabaduse koha ja aja 
suhtes, tagades samal ajal tööandjale töötajate kiire kättesaadavuse (Managerial Law, 
2006, p. 537). Süsteemi haldamisel on vajalik kindlustada läbipaistvus ja selgus reeg-
lites st selles, kus ja millal inimesed peavad töötama (Gurchiek, 2017, p. 37). Tööaja 
haldus peaks olema läbimõeldud, õiglane ning paindlik, võttes arvesse ettetulevaid 
ootamatuid olukordi (Jašarević, 2012, p. 191). Seega on organisatsiooni jaoks oluline 
üles ehitada tööaja haldamiseks süsteem, mis oleks ühest küljest paindlik, kuid samas 
selge ja arusaadav.

Kokkuvõtteks võib välja tuua, et paindliku tööaja rakendamisel tuleb süsteemselt ana-
lüüsida selle eeliseid ja puudusi eesmärgiga leida just konkreetsele asutusele sobiv 
tööajakorraldus, mis arvestab nii asutuse kui ka töötaja vajaduste ja huvidega. Kuna 
erinevaid võimalusi tööaja korraldamiseks on palju, siis võib läbimõtlematu ja ühe-
taoline lähenemine oodatava kasu asemel tuua mõlemale osapoolele kahju. Paind-
liku tööajakorralduse rakendamisel on oluline võimaldada seda kogu asutuses, kuid 
oluline on siiski individuaalne lähenemine, mis põhineb vabatahtlikkusel ja kaasatu-
sel. Probleemide vältimiseks on vajalik koostada selge regulatsioon paindliku tööaja 
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rakendamise võimaluste ja tingimuste kohta, mis on oluline mõlemale osapoolele. 
Ka politsei tööaja korraldusse paindlikkuse toomine eeldab nende sisukat analüüsi, 
millele artiklis uuringu osas ka keskendutakse.

2. METOODIKA

Soome ja Eesti kriminaalpolitsei tööaja kaardistamiseks viidi läbi kvalitatiivne empii-
riline uuring, kus uurimisstrateegiana kasutati võrdlevat juhtumiuuringut (Yin, 2003, 
pp. 6–9;  Laherand, 2008, lk 74–87). Juhtumiuuring võimaldab süvaanalüüsi teel 
põhjalikult uurida juhtumi olemust, et mõista selle protsesse ja toimeloogikat (Flick, 
2009, p. 134). Juhtumiks valiti Eesti ja Soome politsei tööajakorraldus. Juhtumeid võr-
reldi horisontaalset analüüsitehnikat kasutades, st Soomet ja Eestit võrreldi samade 
kategooriate lõikes (Babbie, 2013, p. 391). Andmekogumismeetodina kasutati doku-
mendianalüüsi, mis on süstemaatiline tekstide läbivaatamine, hindamine ning teks-
tides leiduva info uurimine ja tõlgendamine, et jõuda uuritava nähtuse mõistmiseni 
(Bowen, 2009, pp. 27–28). Analüüsitavateks dokumentideks olid Eestis ja Soomes 
kehtivad tööajakorralduse regulatsioonid, mille hulka kuulusid seadused, määrused, 
kollektiivlepingud, asutuste juhendid ja veebilehed (viited analüüsitud tekstidele on 
välja toodud tulemuste esitlemise juures). Tekste analüüsiti kvalitatiivset sisuanalüüsi 
kasutades (Kalmus et al., 2015; Õunapuu, 2014), mille raames moodustati viis kate-
gooriat (vt tabel 2).
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Tabel 2. Kategooriate ja koodide tabel

KATEGOORIAD KOODID

Kategooria 1  
„Tööaja üldised regulatsioonid“

Kood 1 Soome

Kood 2 Eesti

Kategooria 2  
„Ametiühingud ja paindlik tööaeg“

Kood 1 Kollektiivleping

Kood 2 Osapooled

Kood 3 Läbirääkimiste protsess

Kood 4 Läbirääkimiste tulemus

Kategooria 3  
„Regulaarsed tööajavormid“

Kood 1 Regulaarne tööaeg

Kood 2 Kontoritöö

Kood 3 Nädalatöö 

Kood 4 Summeeritud töö ehk vahetustega töö

Kood 5 Tavatöö

Kood 6 Regulaarse tööaja rakendamise 
põhimõtted

Kategooria 4  
„Aja- ja kohapaindlikud tööajavormid“

Kood 1 Erinevad tööajavormid Soomes

Alakood 1.1 Libisev tööaeg

Alakood 1.2 Tööajapank

Alakood 1.3 Osaline tööaeg 

Alakood 1.4 Pikendatud tööaeg

Alakood 1.5 Individuaalne tööaeg

Alakood 1.6 Kontsentreeritud tööaeg

Kood 2 Kaugtöö

Kategooria 5  
„Paindliku tööaja rakendamise põhimõtted“

Kood 1 Kaasatus

Kood 2 Paindliku tööaja sobivus

Kood 3 Vabatahtlikkus

Kood 4 Selgus reeglites

Kood 5 Ületöötamise vältimine 
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3. SOOME JA EESTI PAINDLIKE TÖÖAJAVORMIDE VÕRDLUS

3.1. Kategooria 1: Soome ja Eesti tööaja üldised regulatsioonid

Nii Soomes (kood 1) kui ka Eestis (kood 2) on peamine töökorda reguleeriv õigusakt 
töölepingu seadus, mis kohustab töötajat töölepingu alusel tegema tööandja jaoks 
tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, saades selle eest töötasu või muud hüve 
(Töölepingu seadus, 2008) selle erisusega, et Soome töölepingu seadus ei laiene 
avalik-õiguslikele teenistujatele või töötajatele (Työsopimuslaki, 2001). Soome riigi-
teenistujatele ja ametnikele on peamiseks töökorda reguleerivaks seaduseks tööaja 
seadus (Työaikalaki, 2019), mis sätestab üldised põhimõtted tööaja reguleerimiseks 
ja töö korraldamiseks. 

Soome politseis on tööaega reguleerivaks dokumendiks ametileping ehk (sm) virkaeh-
tosopimus (VES) (Poliisi, 2019b). Soome politsei ametilepingu näol on tegemist nn 
tööelu käsiraamatuga nii töötajale kui ka tööandjale, teisisõnu on see dokument, mis 
koondab erinevad seadused ja juhised (Poliisi, 2019b, p. 12) ning mille koostamisel 
juhindutakse tööaja seadusest ja valitsusasutuste töö- ja tööaja kollektiivlepingust. 
Eesti politseis reguleeritakse organisatsioonisisest tööaega PPA töökorraga (Politsei- 
ja Piirivalveamet, 2019b). PPA töökorra p 13 kohaselt tuleb tööajakava koostamisel 
juhinduda „töölepingu seaduse, avaliku teenistuse seaduse, politsei ja piirivalve sea-
duse ning teiste õigusaktide, s.h kollektiivlepingu töö- ja puhkeaega reguleerivatest 
sätetest“ (Politsei- ja Piirivalveamet, 2019b). 

3.2. Kategooria 2: ametiühingud ja paindlik tööaeg

Soomes on iga kahe aasta tagant uuendatavad kollektiivlepingud (kood 1) väga olu-
lised, sest valitsusasutuste töö- ja tööaja kollektiivleping on peamine tööaega regu-
leeriv dokument. Kollektiivlepingu koostamine on pikk protsess: Tööandjate Liit 
(Työnantajaliitto) ja Töötajate Liit (Työntekijäliitto) lepivad ühiselt kokku konkreetse 
sektori kutseala töötingimustes, misjärel valmib vastavale kutsetegevuse valdkonnale 
kollektiivleping ehk TES (Työehtosopimus). (Tiits, 2016; Junkala, [s.a.]) Kui tööandjaks 
on riik, jälgitakse ametilepingut (InfoFinland, 2021). Eesti politseil on samuti alates 
2015. a kollektiivleping (kood 1), milles on kokku lepitud peamised töö- ja puhkeaja 
põhimõtted (Politsei- ja Piirivalveamet, 2015). 

Ametilepingu kokkulepete sõlmimise osapoolteks (kood 2) on Soome politseiorgani-
satsioonide liidu (Suomen Poliisijärjestöjen Liitto, SJPL) liikmete osas avaliku sektori 
koolitatud konsultatiivne organisatsioon (Julkisalan Koulutettujen Neuvottelujärjestö, 
JUKO) ja riigi tööturuamet (Valtion työmarkkinalaitos, VTML) (Suomen Poliisijärjes-
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töjen Liitto, 2020). Soome politseis lähtutakse tööaja korraldamisel tööajaseadusest 
(Työaikalaki, 2019) ning valitsusasutuste töö- ja tööaja kollektiivlepingust (Valtiova-
rainministeriö, 2020a) vastavalt rahandusministeeriumi rakendusmäärustele (Valtio-
varainministeriö, 2020b) ja juhistele (Valtiovarainministeriö, 2020a), mis saavutatakse 
läbirääkimiste teel Soome politseiorganisatsioonide liidu eestvedamisel siseministee-
riumi, politseiameti, häirekeskuse ja justiitsministeeriumiga (Poliisi, 2020).

Eestis kehtestatakse PPA töökord avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 67–68 
alusel asutuse juhi käskkirjaga (Avaliku teenistuse seadus, 2012), milleks annab sisendi 
personalibüroo. PPA kollektiivleping sõlmitakse PPA esindaja (kelleks on peadirektor) 
ja Politseiteenistujate Ametiühingu esindaja vahel (Politsei- ja Piirivalveamet, 2015).

Läbirääkimiste protsess (kood 3) toimub Soomes mitmes töörühmas, mille tulemu-
sed koondab ja kooskõlastab JUKO ja riigi tööturuameti moodustatud koordinatsioo-
nirühm ning selle tulemusena valmib valitsusasutuste töö- ja tööaja kollektiivleping, 
mis pärast kokkuleppe sõlmimist saadetakse SPJL-i ülevaatamiseks ja kinnitamiseks. 
Kollektiivlepingu tervikliku seisukoha, mis laieneb kõigile valitsusasutustele, sh polit-
seile, kujundab avaliku sektori vaates JUKO ja see on liikmetele täitmiseks kohustuslik. 
(Suomen Poliisijärjestöjen Liitto, 2020) 

Läbirääkimiste tulemuseks (kood 4) on Soomes politsei ametileping (VES), mis koos-
tatakse eelnevalt kinnitatud lepingute alusel ning mis arvestab asutuse vajadusi ja 
eripära. VES kehtib Politseiameti üksuste, riigi teiste politseiüksuste ja politseijaos-
kondade töötajatele (Poliisi, 2019c, p. 207), mida SPJL pidevalt jälgib ja kontrollib. 
Eestis töökorra läbirääkimiste protsessi kirjeldatud ei ole, kuid üldised põhimõtted 
tulevad ATS-st § 68, mille alusel kinnitatakse PPA töökord peadirektori käskkirjaga 
(pärast seda, kui personalibüroo on muudatusettepaneku esitanud ning see on läbi-
nud kooskõlastusringi).

Kokkuvõtteks võib välja tuua, ametiühingutega kooskõlastatud Soome politsei ameti-
leping innustab politseid tegevuste planeerimisel edendama paindliku tööaja kasuta-
mist, et toetada ametniku tööl käimist karjääri erinevates etappides, vähendada tööst 
tulenevat stressi ning soodustada organisatsiooni tulemuslikku toimimist ja püstitatud 
eesmärkide saavutamist. (Poliisi, 2018, p. 84; Poliisi, 2019c, pp. 207–209). Siit saab 
teha järelduse, et Soomes on paindliku tööaja rakendamisel väga oluline roll ame-
tiühingul, kuid Eestis ei ole kollektiivlepingute läbirääkimised veel nii mõjuvõimsad. 
Kahe riigi politseiorganisatsiooni sotsiaaldialoogi erinevuste põhjused on sügavad ja 
ajaloolised ning vajaksid eraldi analüüsi, mida artikli mahtu silmas pidades ei esitata.    



157Janek Pedask, Mairit Kratovitš

3.3. Kategooria 3: regulaarsed tööajavormid

Regulaarseks tööajaks (kood 1) loetakse nii Soome tööajaseaduse § 5 (Työaikalaki, 
2019) kui ka Eesti töölepingu seaduse § 43 (Töölepingu seadus, 2008) alusel tööaega, 
mis ei ületa 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas. Kahe riigi vahel on olulised erisused 
regulaarse tööaja vormide arvu osas. Soome riigiasutustes, sh politseis on kasutusel 
kolm peamist tööajavormi – kontoritöö (kood 2), nädalatöö (kood 3) ja vahetustega 
töö (kood 4), mis on kokku lepitud ning reglementeeritud valitsusasutuste töö- ja töö-
aja kollektiivlepinguga (Valtiovarainministeriö, 2020c) ning millest lähtub ka politsei 
ametileping (Poliisi, 2019c). Nädalatöö ja vahetustega töö kujul on tegemist summee-
ritud tööaja vormidega. 

Eestis on kasutusel kaks regulaarset tööajavormi, milleks on tavatöö (kood 4) ja vahe-
tustega töö ehk summeritud tööaeg (kood 4) (Politsei- ja Piirivalveamet, 2019b) (vt 
tabel 3). Seega on Eestis regulaarse töö osas kindlaks määratud väga konkreetsed töö 
algus- ja lõpuajad, mil ametnik on kohustatud olema teenistus- või tööülesannete täit-
miseks ette nähtud kohas (Politsei- ja Piirivalveamet, 2019b). Mingit ajalist liikuvust ei 
ole, samuti puuduvad muud erisused tavatööajale ja vahetustega töötavale töötajale 
(v.a kollektiivlepingus kokku lepitud paar erandit) (Politsei- ja Piirivalveamet, 2015). 

Tabel 3. Regulaarsed tööajad (Poliisi, 2019c, pp. 150, 212; Politsei- ja Piirivalveamet, 
2019b)

TÖÖAJA-
VORM SIHTGRUPP REGULAARNE TÖÖAEG

Kontoritöö 
(Soome)

Tippeksperdid ja juht-
kond (peamiselt alates 
ülemkomissarist).

7 tundi ja 15 minutit päevas ning 36 tundi ja 15 minutit 
nädalas. Enamasti kattub tööaeg asutuse lahtiolekuae-
gadega st esmaspäevast reedeni 8.00–16.15. Laialdaselt 
kasutusel olev libisev tööaeg lisab siiski paindlikkust, sest 
töötajal on ise õigus valida tööaja algust ja lõppu kokku 
lepitud piirides.  

Nädalatöö 
(Soome)

Kõik teised ametnikud ja 
teenistujad.

6 tundi ja 15 minutit kuni 8 tundi päevas ning 38 tundi ja 
15 minutit nädalas. 

Vahetus-
tega töö 
(Soome)

Ametikohad, kus teenus 
peab olema tagatud ööpäe-
varingselt, nt patrullpolitsei.

114 tundi ja 45 minutit kolmenädalase perioodi jooksul. 
Täpne tööaeg määratakse graafikuga. 

Tavatööaeg 
(Eesti)

PPA teenistujad ja 
ametnikud.

PPA-s algab tööpäev ajavahemikus 8.00–8.30 ning lõpeb 
esmaspäevast neljapäevani 8 töötunni ja 15 minuti möö-
dumisel sõltuvalt tööaja algusest, s.o 16.45–17.15; reedel 
7 töötunni möödumisel sõltuvalt tööaja algusest, s.o 
15.30–16.00. Nädalane tööaja pikkus on seega 40 tundi.

Summeeri-
tud tööaeg 
(Eesti)

PPA teenistujad ja 
ametnikud.

Ametikohad, kus teenus peab 
olema tagatud ööpäevaring-
selt, nt patrullpolitsei jms. 

Vahetustega töö (summeeritud tööaeg) puhul määratakse 
igapäevase tööaja kestus, sh tööpäeva algus ja lõpp, 
kindlaks tööajakavaga. Tööajakava koostatakse vähemalt 
üheks kalendrikuuks.



158 TURVALISUSKOMPASS • 2022 (2)

Üks huvitav regulaarne tööajavorm Soome tööajaseaduses on nädalatöö (kood 3), mis 
lubab iganädalast tööaega korraldada väga paindlikult, kuid tingimusel, et keskmine 
nädalane tundide määr aasta (52 nädala) jooksul oleks maksimaalselt 40 tundi, üle-
tamata tavapärast kaheksatunnist igapäevast tööaega (Työaikalaki, 2019). Selline kor-
raldus võimaldab aasta lõikes töökoormust paindlikult jaotada. Eesti regulatsioonide 
järgi on maksimaalseks arvestusperioodiks üldiselt 4 kuud, kuid töölepingu seaduses 
§ 46 on toodud sisse ka töötegemise ajalise piirangu erandivõimalus, st kollektiivle-
pinguga on võimaldatud 48 tunni keskmist tööaja arvestusperioodi (seitsmepäevase 
ajavahemiku kohta) pikendada tervishoiu-, hoolekande-, põllumajandus- ja turismi-
töötajatel 4 kuult 12-ni (Töölepingu seadus, 2008). Osaliselt on politsei ja piirivalve 
seaduses (edaspidi PPVS) seda erandit ka laiendatud, kehtestades politseiametniku 
maksimaalseks tööajaks 48 tundi 7-päevase ajavahemiku jooksul, kuid seda siiski kuni 
4-kuulise arvestusperioodi kohta (Politsei ja piirivalve seadus, 2009). Seega Eestis on 
võrreldes Soomega arvestusperiood lühem ja lubatud tundide maksimummäär suu-
rem, mis oluliselt vähendab tööaja paindlikkust.

Regulaarse tööaja rakendamise põhimõtted (kood 6) kirjeldavad, millist tööaega 
kelle puhul rakendatakse. Soomes on need iga asutuse enda otsustada, kui see on 
kooskõlas tööajaseadusega. Juhtivad ametnikud (ülemkomissari tase või sellele vas-
tav tase), kelle tööaega reguleerib tööajaseadus, mitte politsei ametileping, teevad 
peamiselt kontoritööd ning teatud üksikjuhtumitel ka summeeritud tööd. Asutuste 
tippjuhid (Eesti mõistes jaoskonnajuhid, büroojuhid ja sellest kõrgem tase), kelle suh-
tes ei laiene tööajaseadus ning kes töötavad töölepingu seaduse tingimustest lähtu-
valt, teevad kontoritööd sarnaselt tööajaseaduse alusel töötavatele juhtidele. Ülem-
komissarist madalam tase teeb peamiselt tööd summeeritud tööajaga kolmenädalase 
graafiku alusel. (Poliisi, 2019c, p. 174; Valtiovarainministeriö, 2020c, p. 141) Lisaks 
sellele on mõlemas kollektiivlepingus regulaarne tööaeg määratletud vastavalt tööaja 
pikkusele, mistõttu võib ka väljaspool asutuse lahtiolekuaega tehtud töö olla regu-
laarne tööaeg (Poliisi, 2019c, p. 212; Valtiovarainministeriö, 2020c, p. 119).

Arvestades asjaolu, et PPA-s on alates 2022. a juulist ca 100 erinevat põhitööd (Polit-
sei- ja Piirivalveamet, 2022), mis hõlmavad nii politsei, piirivalve kui ka migratsiooni 
valdkondi, siis tööajakorra järgi on regulaarseid töövorme Eestis ühe võrra vähem ning 
ka regulaarsete töövormide sisu annab vähem paindlikkust võrreldes Soome regu-
latsiooniga, kuna ei näe ette libiseva tööaja võimalust. Lisaks saab olulise erisusena 
välja tuua, et kui Soome politsei ametileping on tööaja maksimummäärad sätestanud 
madalamaks kui seaduses lubatud, eristades sealjuures juhtkonda ja tippspetsialiste 
ülejäänud töötajatest, siis Eestis on vastupidi: lubatud maksimummäär on kõigile 
kaheksa tunni võrra kõrgem ja seda lühema arvestusperioodi jooksul.
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3.4. Kategooria 4: aja- ja kohapaindlikud tööajavormid

Järgnevalt käsitletakse erinevaid Soome tööajavorme, sest kuigi Eestis on avaliku tee-
nistuse seadusega (§ 67 lg 3) paindliku tööaja võimalus ametiasutuse juhile või tema 
volitatud isikule antud ja seda läbi ametiasutuse töö korraldamise õiguse, st juhil on 
õigus kehtestada ametiasutuse töökord, kus tööaega reguleerivates aktides võib ette 
näha paindliku tööaja võimaluse (Avaliku teenistuse seadus, 2012), siis PPA töökor-
ras ega muudes dokumentides ei ole paindlikke töövorme reguleeritud. Võrdleva 
materjali puudumise tõttu analüüsitakse selle kategooria raames peamiselt Soome 
regulatsioone.

3.4.1. Erinevad tööajavormid Soomes

Soome avalikus teenistuses on lubatud kasutada erinevaid tööajavorme (kood 1), kui 
see vastab vajadustele ning tegevuse eripärale (Poliisi, 2019c, pp. 150, 174, 212; Val-
tiovarainministeriö, 2020c, pp. 118–119) ning kui on tagatud asutuse teenindusval-
midus ajavahemikus 8.00–16.15 (Asetus valtion virastojen aukiolosta, 1994). Lisaks 
Soome tööajaseaduses sätestatud libiseva tööaja (kood 1.1), tööajapanga (kood 1.2) 
ja osalise tööaja (kood 1.3) mõistetele on Soome politsei ametilepingus paindlike töö-
ajavormidena toodud välja ka pikendatud tööaeg (kood 1.4), individuaalne tööaeg 
(kood 1.5) ja kontsentreeritud tööaeg (kood 1.6) (vt tabel 4). Pikendatud tööaja ja 
osalise tööaja võimalused on ka Eestis olemas, kuid ülejäänud tööajakorraldusi ei ole 
Eesti tööaja regulatsioonides, sh PPA tööajakorras sätestatud.

Soome politseis on ajapaindliku tööaja vormina kõige ulatuslikumalt kasutuses töö-
ajapank (kood 1.2), mis on tööajaseaduse § 14 tähenduses töö- ja vaba aja kooskõ-
lastamise süsteem, millega saab koguda ja kombineerida tööaega, välja teenitud vaba 
aega või vabaks ajaks ümber arvestatud rahalisi hüvitisi (Työaikalaki, 2019), rakenda-
des seda kas tervele isikkooseisule või konkreetsele osale isikkooseisust (Työsuojelu-
hallito, 2021). 

Tööajapanka iseloomustab väga täpne tundide kajastamine. Seaduse mõistes on töö-
ajapanka lubatud kanda lisa- ja ületunnid, libisevast tööajast tingitud ületunnid, mis 
mahult ei tohi ületada 60 tundi 4-kuulise arvestusperioodi jooksul (Työsuojeluhallito, 
2021). Tavalise tööaja eest makstavat töötasu, kuluhüvitisi või muid hüvitisi ei saa 
kanda tööajapanka pärast seda, kui need on ümber arvestatud ja tasustatud. Samuti 
ei tohi tööajapanka kogutud tundide määr kalendriaasta jooksul kasvada üle 180 
tunni ning tööajapanga kogumaht ületada 6-kuulist tööaja ekvivalenti. (Työaikalaki, 
2019) Valitsusasutuste töö- ja tööaja kollektiivlepinguga on maksimaalseks määraks 
aga kokku lepitud 52 tundi (Valtiovarainministeriö, 2020c, p. 126), millest peab läh-
tuma ka politsei kollektiivleping.



160 TURVALISUSKOMPASS • 2022 (2)

Tabel 4. Paindliku tööaja regulatsioon Soomes politseis (Poliisi, 2019c, pp. 209–211; 
Valtiovarainministeriö, 2020c, pp. 121–127)

KOODID SISU 

Libisev tööaeg Kui tööülesanded seda võimaldavad ning asutuse tööd ei häiri, võib juht 
määrata ametnikule, kes töötab kontoritöötajana, libiseva tööaja. Libiseva 
tööaja puhul võib ametnik teatavate piirangutega valida iseseisvalt igapäevase 
tööaja alguse ja lõpuaja, puhkepausi aja ja kestuse, ning seda tingimusel, et 
tööülesanded ja töö laad seda võimaldavad. Kasutades libisevat tööaega, 
vastutab ametnik ise oma töötundide võrdsustamise eest tasandusperioodil. 
Juhi korraldusel peab ametnik siiski olema valmis olema tööl ettenähtud ajal. 

Tööajapank Tööajapank on töö ja vaba aja ühitamise süsteem, mille abil saab kokku hoida 
tööaega, tasustatud puhkust või vabaks ajaks ümberarvestatavaid rahalisi 
hüvitisi ning need omavahel ühendada. Tööajapanka kogutakse töötunde või 
töötundideks muudetavaid muid hüvitisi, mis võetakse hiljem kasutusele vaba 
ajana. Täpse kasutuskorra määrab iga asutus eraldiseisvalt, võttes arvesse 
valitsusasutuste töö ja tööaja kollektiivlepingus kokkulepitud sätteid.

Individuaalne tööaeg Rakendatakse ametnike puhul, kelle tööülesanded on sellised, mis eeldavad 
töö tegemist väljaspool tegelikku teenistus- või töökohta (nt rahvusvahelised 
tööülesanded, sagedane komandeering, nõuniku ülesanded jne) Individuaalse 
tööaja rakendamise korral peab tööandja määrama töötajale konkreetsed 
ülesanded ja püstitama eesmärgid, mille täitmist on võimalik jälgida. 
Ametniku ülesandeks on omakorda jälgida, et ei ületataks maksimaalse tööaja 
piiranguid tasandusperioodi jooksul, pidades selle kohta kirjalikku arvestust 
ning arvestades asjaoluga, et sellise lepingu puhul ei tasustata ületunde. Kui 
ametnikule või teenistujale määratud tööülesannete maht on siiski selline, mis 
ei võimalda mahtuda maksimaalse lubatud tööaja sisse, siis tuleb individuaalne 
tööajaleping lõpetada.

Kontsentreeritud 
tööaeg

Kontsentreeritud tööaja kasutamine koos tööajapanga süsteemiga võimaldab 
teha pikemaid tööpäevi või töönädalaid juhtudel, kui näiteks vahemaa töö ja 
töökoha vahel on selline, kus ei ole mõistlik töötajal igapäevaselt edasi-tagasi 
reisida. Selline tööajavorm annab võimaluse saada rohkem vabu päevi või 
pikemaid vaba aja perioode.

Osaline tööaeg Kui tööülesanded seda võimaldavad, võivad ametnik ja tööandja töötaja 
initsiatiivil kokku leppida osalise tööajaga tööajas, mille jooksul töötaja 
palk muutub vastavalt kokku lepitud töökoormusele. Osaline tööaja vorm 
võimaldab toetada töötajat tema elu eri etappides lähtuvalt elulistest 
vajadustest.

Pikendatud tööaeg Kontoritöö ja nädalatöö tööajavormi puhul võib kokku leppida pikemas 
ööpäevases või nädalases tööajas, arvestades iganädalase 40-tunnise 
ülemmääraga arvestusperioodi jooksul. Sellisel juhul tasustatakse tunnid, mis 
ületavad regulaarset tööaega, ületunnina. Kuna pikendatud tööaja leping toob 
asutusele kaasa täiendavaid kulutusi, siis tuleb see eelnevalt asutuse juhiga 
kooskõlastada. Sellist lepingut ei soovitata kasutada alustava töötaja puhul, 
samuti ei tohi seda sõlmida korraga pikemaks perioodiks kui 12 kuud.
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Valitsusasutuste töö- ja tööaja kollektiivleping soovitab organisatsioonides kasutusele 
võtta oma kollektiivlepingust lähtuva tööajapanga süsteemi, mis arvestaks konkreetse 
asutuse vajadusi (Valtiovarainministeriö, 2020c, p. 124) – viimase puhul kohaldatakse 
ainult kollektiivlepingu vastavaid sätteid. Kui asutuses soovitakse kasutusele võtta 
tööajaseadusest tulenevat tööajapanka, tuleb kollektiivlepingu alusel kasutatav tööa-
japank likvideerida (Työsuojeluhallito, 2021), kuna korraga saab kasutusel olla ainult 
üks lahendus (Valtiovarainministeriö, 2020c, p. 124). Tööajapanga kasutuselevõtu ja 
täpsemate üksikasjade osas sõlmivad kokkuleppe kõigepealt tööandja ja ametiühingu 
esindaja, misjärel töötajal on õigus valida, kas ta soovib sellist tööajakorraldust või 
mitte, kuna paindlik tööajakorraldus on rangelt vabatahtlik (Valtiovarainministeriö, 
2020c, p. 124). 

Soomes on tõdetud, et tööajapank on kasulik nii töötajale kui ka tööandjale, andes 
tööandjale võimaluse töötajaid kasutada hetkel, kui see on asutusele vajalik, ja teisalt 
töötajale, kes saab nii tasustamata kui ka tasulisi ületunde siirdada tööajapanka ning 
hiljem kogunenud aega välja võtta vaba aja või puhkepäevadena. 

3.4.2. Kaugtöö

Kaugtöö (kood 2) seadusandlus on Soomes seotud arusaamaga, et järjest vähem 
tööülesandeid on seotud kindla koha või ajaga, mistõttu ka seaduses ei nõuta töö 
tegemist ettemääratud kohas (Työsuojeluhallito, 2021). Kaugtöö eesmärk Soome 
politseis on võimaldada suuremat tööaja ja -koha paindlikkust ning vähendada tööle 
sõitmisest tulenevat koormust. Kaugtöö puhul võetakse arvesse organisatsiooni üles-
annetest tulenevaid vajadusi, kuid arvestatakse ka inimese töö- ja eraelu tasakaaluga. 
Kaugtööd tehes täidab ametnik infotehnoloogilisi lahendusi kasutades oma tavapära-
seid tööülesandeid väljaspool tööandja ruume. (Poliisi, 2019c, p. 211) Täpsemad juhi-
sed ja kord on sätestatud kaugtöö juhises POL-2019-68989 (Poliisi, 2019a), mis lähtub 
rahandusministeeriumi kehtestatud määrusest kaugtöö põhimõtete ja töötingimuste 
kohta (Valtiovarainministeriö, 2020a). Vastavalt kaugtöö juhisele võib kaugtööd teha 
kõikidel ametikohtadel, mis ei eelda ametniku füüsilist kohalolekut ja klienditeenin-
dust ning millega ei tõsteta teiste ametnike koormust (Valtiovarainministeriö, 2020a). 
Kaugtööd tehakse üldjuhul nagu täistööpäevadel, kuid lihtsalt väljaspool kontorit 
(Poliisi, 2019a). Samas võib kaugtööd teha ka paindliku tööaja vormis, registreerides 
ajad, mil töö tegemist alustati ja lõpetati, võimaldades sealjuures teha päeva sees 
vajadusel ja võimalusel pause (Valtiovarainministeriö, 2020a).

Huvitava asjaoluna võib välja tuua, et ka Soome politseis tekkis küsitavusi kriminaal-
politsei kaugtöö võimalikkuse osas. Helsingi politseijaoskonnas leiti 2019. a, et politsei 
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ülesannete täitmiseks kaugtöö põhimõtteliselt ei sobi, sest see on kohaldatav pigem 
analüütikutele või projektilaadsete ülesannete täitmiseks, kuigi võimalused ja regu-
latsioon selle jaoks olid ametilepingus olemas (Poliisi, 2019b). Olukord aga muutus 
seoses pandeemiaga 2020. a, mil kaugtöö muudeti suurele osale töötajatest kohus-
tuslikuks, sh kriminaalpolitseinikele.

Eesti avaliku teenistuse seaduse § 67 lg 3 kohaselt võib samuti tööaega reguleerivates 
aktides ette näha paindliku tööaja võimaluse, sealhulgas teenistusülesannete täitmise 
väljaspool ametikoha asukohta ehk kaugtöö (kood 2), kui teenistushuvid seda võimal-
davad (Avaliku teenistuse seadus, 2012). Eesti politseis on kaugtööd samuti võimalik 
teha ja seda PPA töökorra alusel. Vahetu juht ja teenistuja lepivad kokku teenistus- või 
tööülesannete täitmises osalises või täielikus mahus väljaspool tavalist tööülesannete 
täitmise kohta. Rakendatava kaugtöö võimalik maht ja aeg otsustatakse iga teenis-
tuja puhul eraldi, lähtudes organisatsiooni vajadustest ning töö iseloomust. Lisaks 
sätestab kord ka ülesanded, mille puhul kaugtöö tegemine on lubatud. (Politsei- ja 
Piirivalveamet, 2019b). Seega on Eesti politseis kaugtöö üldine regulatsioon olemas, 
kuid puuduvad detailsed suunised, mis tagaksid selguse kogu organisatsioonis. Ainus 
juhend, mis reguleerib PPA kaugtööd mõnevõrra detailsemalt, on politsei siseveebis 
olev teabeturbest lähtuv juhend, mis annab viited andmete turvaliseks töötlemi-
seks ning küberriskide maandamiseks, jättes tähelepanuta näiteks töötervishoiu ja 
tööohutuse. 

Kuigi kaugtöö mõiste on nii Soome kui ka Eesti tööaja regulatsioonis olemas, on Soo-
mes pööratud enam tähelepanu detailse juhise koostamisele, mis käsitleb muuhulgas 
ka töötervishoiu ja -ohutuse aspekte, sätestades tööandja ja töötaja õiguste ja kohus-
tuste jaotuse tööturvalisuse tagamisel. Praktikas on PPA töökorras kaugtöö puhul 
reguleeritud üksnes kohapaindlikkus, jättes ajapaindlikkuse regulatsiooni tähelepa-
nuta. Üksnes PPA töökorra p 8 annab teatava paindlikkuse selles osas, et teenistujal 
oleks võimalik kirjaliku taotluse alusel kokku leppida erinevas tööaja alguses ja lõpus 
(Politsei- ja Piirivalveamet, 2019b), mis aga siiski ei ole olemuselt käsitletav paindliku 
tööajana.

Kokkuvõttes võib välja tuua, et aja- ja kohapaindlike tööajavormide kategoorias on 
Eesti ja Soome vahel olulised erisused. Soome tööajaregulatsioonis on ühtekokku 
kuus paindlikku tööajakorraldust, millest neli (libisev tööaeg, tööajapank, indivi-
duaalne ja kontsentreeritud töö) ei ole Eesti tööaja regulatsioonides ning PPA tööaja-
korras reguleeritud.
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3.5. Kategooria 5: paindliku tööaja rakendamise põhimõtted

Paindliku tööaja rakendamine on efektiivne vaid siis, kui see on läbimõeldud, koordi-
neeritud ja õiglane. Kuna Eesti politseis on paindliku tööaja rakendamine veel piira-
tud, siis analüüsitakse selles kategoorias peamiselt Soome põhimõtteid. 

Üheks põhimõtteks on kaasatus (kood 1), sest otsustusõigus paindliku tööaja raken-
damise üle on Soome tööajaseaduse § 13 alusel antud tööandjale ja töötajale, kes või-
vad kokku leppida paindlikus tööajas. Töötaja võib iseseisvalt vähemalt poole tööaja 
osas otsustada, kuidas ja kus ta oma tööd teeb, ülejäänud aja osas on tööandjal õigus 
töötaja tööaega planeerida (Työaikalaki, 2019). Millist paindlikku tööaega, millisel aja-
vahemikul ja kus tööd tehakse, otsustab iga asutus iseseisvalt asutuse ülesannetest ja 
võimalustest lähtuvalt (Valtiovarainministeriö, 2020c, p. 159). 

Paindliku tööaja sobivus (kood 2) on teine põhimõte, mida järgitakse – vastavalt 
Soome tööajaseaduses sätestatule sobib paindlik tööaeg eriti hästi erialaseks tööks, 
kus konkreetsel ajal töötamisest on olulisemad eesmärgid ja üldine ajakava (Työaika-
laki, 2019), kuid on rakendatav ka riigiametites, kui töö puhul ei ole vajalik olla kohe 
kättesaadav ega töökohas asutuse lahtioleku aegadel kohal. Selline tööajakorraldus 
ei sobi aga näiteks klienditeenindajatele, kes peavad kindlal ajal olema kindlas kohas, 
ega ekspertidele, kelle teadmisi vajatakse tööpäeviti asutuse lahtiolekuaegadel ehk 
regulaarsel tööajal. Paindlik tööaeg ei sobi seega automaatselt kõikide tööülesannete 
täitmiseks. (Valtiovarainministeriö, 2020c, p. 159) 

Kolmas oluline põhimõte paindlike tööajavormide osas on vabatahtlikkus (kood 3). 
Vastavalt kollektiivlepingule ei ole asutustel kohustust töötajatele paindlikku tööaja-
korraldust pakkuda ning töötajatel ei ole kohustust sellega nõustuda, mistõttu paind-
lik tööaeg on vabatahtlik kokkulepe, mille rakendamisel tuleb lähtuda võrdsest koht-
lemisest samu tööülesandeid täitvate ametnike lõikes (Valtiovarainministeriö, 2020c, 
pp. 159, 208). 

Neljas oluline põhimõte on selgus reeglites (kood 4). Paindliku tööaja rakendamisel 
koostatakse kirjalik tähtajaline või tähtajatu leping, kus lepitakse kokku (Työaikalaki, 
2019; Valtiovarainministeriö, 2020c, pp. 159–160) päevad, millal töötaja töötab, iga-
nädalane puhkeaeg, võimalik fikseeritud tööaeg, mil töötaja peab olema kättesaadav 
tööandja ruumides, ning tööajavorm, mis rakendub juhul, kui paindliku tööaja kokku-
lepe lõpeb.

Ületöötamise vältimine (kood 5) tasakaalupuhkuse võimaldamise näol on Soomes 
kasutusel, et reguleerida pingelistest tööperioodidest tulenevaid ohte. Soomes on 
põhimõte, et tööandjaga kooskõlastatud ning töö iseloomust tulenevate ületundide 
eest, mida ei olnud võimalik tasandusperioodi jooksul ära kasutada ning mis ületavad 
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20 tundi, on võimalik kord arvestusperioodi jooksul saada kuni 5 puhkusepäeva. Kuigi 
paindlik tööajasüsteem ei ole mõeldud puhkusepäevade kogumiseks, võimaldab see 
siiski töö iseloomust tingituna seda teha andes võimaluse perioodil, kus tööd on roh-
kem, kanda ületunnid tööajapanka, mida on võimalik kasutada perioodil, kui tööd on 
vähem või töötaja vajab rohkem puhkust. (Poliisi, 2019c, p. 216)

Üldine põhimõte on, et paindliku tööaja rakendamine peab olema innustav kõikidele 
töötajatele. Soome politseis on paindliku tööajakorralduse kasutamine tegevusvald-
kondades, kus tööülesanded ja töö iseloom seda võimaldavad, vägagi oodatud (Poliisi, 
2019c, p. 208) ning iga võimaluse kohta leiab ametilepingust täpsed regulatsioonid, 
kuidas seda on võimalik rakendada ning milliseid kokkuleppeid selleks peab sõlmima. 
Põhimõtetena järgitakse vabatahtlikkuse, kaasatuse ja õigluse printsiipe, et paindlik 
tööajakorraldus oleks kõikidele osapooltele kasulik ja motiveeriv.

KOKKUVÕTE

Tööaja paindlikkus on Soomes olnud laialdaselt kättesaadav juba pikemat aega, kuid 
2019. a vastu võetud uus tööajaseadus on võimaldanud paindlikul tööajakorraldu-
sel levida laiemalt üle kogu Soome erinevatesse sektoritesse. Soome asutustele on 
antud õigus sõlmida töötajatega paindlikke töölepinguid, mis vastaksid konkreetse-
tele tööülesannetele ja vajadustele ning tööaja regulatsioonis on selleks välja toodud 
hulgaliselt erinevaid võimalusi. Soome politsei läks 2019. a trendiga kaasa, mistõttu 
erineb tänane Soome politsei tööaja regulatsioon märkimisväärselt Eesti politsei 
tööajakorraldusest.

Kuna ka Eesti politseiorganisatsioonil on kavatsus tööajakorraldust moderniseerida 
(Politsei- ja Piirivalveamet, 2019a), siis võimaldas uurimisprobleemile (millisel määral 
on Eesti ja Soome politsei tööaja regulatsioonides arvestatud paindlike tööajavormi-
dega?) vastuse leidmine saada ideid Eesti politsei tööajakorralduse arendamiseks. 
Dokumendianalüüsi tulemusel selgus, et:

• Soome tööajaregulatsioonis on ühtekokku kuus aja- ja kohapaindlikku tööaja-
vormi (kategooria 4), millest neli (libisev tööaeg, tööajapank, individuaalne ja 
kontsentreeritud töö) ei ole Eestis tööaja vormidena kasutusel;

• Eestis on regulaarsed tööajavormid (kategooria 2) väga rangelt reglementeeri-
tud ning ei võimalda sellist paindlikkust nagu Soome regulaarsed tööajavormid;
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• Eestis ja Soomes on kasutusel kaugtöö (kategooria 4, kood 2), kuid Soome polit-
seis on kaugtöö detailsemalt reguleeritud, mis teeb selle rakendamise selge-
maks ja läbipaistvamaks.

Uuringust tulenes, et Soomes on ametiühingute (kategooria 1) mõju ja roll töösuhete 
reguleerimisel olulisem kui Eestis, kus läbirääkimised kollektiivlepingute üle ei ole 
nii intensiivsed (viimane kollektiivleping kehtib aastast 2015), mistõttu on (politsei)
ametnike tööaega reguleeriv töökord jäänud pikalt uuendamata. Soomes on paind-
liku tööaja rakendamisel kasutusel mitu olulist põhimõtet (kaasatus, vabatahtlikkus, 
selgus reeglites jt), mis teevad tööajasüsteemist motiveeriva, kaasaegse ja efektiivse 
süsteemi, mis on rakendatavad ka Eesti tingimustes. 

Uuringu tulemuste alusel saab teha järeldusi, kuidas Eesti politsei tööajakorraldust 
parendada. Esiteks tuleks PPA töökorras (vajadusel kaasajastada ka ATS ja PPVS) kasu-
tusele võtta tööajapanga põhimõte ehk ümber sõnastada summeeritud tööaja mõiste 
selliselt, et töötundide arvestus oleks võimalik ka tagantjärele. Sellise regulatsiooni 
sisseviimine sarnaselt Soome praktikale vähendaks oluliselt tavatööajaga töötava 
politseiametniku tehtavaid ületunde, mis oleks asutuse seisukohalt kokkuhoid tasus-
tatavate ületundide arvelt ning ametniku seisukohalt (juhul kui ta selliste tingimus-
tega nõustub) oleks see hea võimalus kindlamalt ja selgemalt ühildada oma töö- ja 
eraelu ning tunda ennast turvaliselt, olles veendunud, et puhkepäevi võttes või tava-
päratutel töötundidel töötades ei rikuta kehtivaid seaduseid ja norme. 

Teiseks võiks Soome tööajakorraldust arvesse võttes PPA töökorda sisse viia mitmeke-
sised tööajavormid, mis hõlmaks kaugtööd, libisevat tööaega, tööajapanka, kontsent-
reeritud tööaega, pikendatud tööaega ning individuaalset tööaega. 

Kuigi artikli uuringu fookuses oli politseiorganisatsioonide tööajakorraldus, saaks sar-
naselt Soomele ka Eestis tuua seaduse tasandil sisse paindlikud tööajavormid kogu 
avalikule teenistusele. Sel juhul juhiks kogu protsessi rahandusministeerium, kelle 
ülesanne on avaliku teenistuse terviklik arendamine (Avaliku teenistuse seadus, 
2012). Siiski tuleb rõhutada, et isegi siis, kui seadused jäävad lähiajal muutmata, ei 
ole politseiorganisatsioonil takistusi paindlike tööajavormide kasutusele võtmiseks.  

Kolmandaks oleks vajalik paindliku tööaja reguleerimisel arvesse võtta motivatsiooni 
ja tööefektiivsust suurendavaid põhimõtteid, nagu kaasatus, vabatahtlikkus ja selgus. 
Kõik paindlikud tööajavormid tuleks eelnevalt hoolikalt läbi mõelda, selguse huvides 
detailselt lahti kirjutada ning rakendada individuaalselt vajaduse ja võimaluse korral. 
Tööajavormide kasutamise otsus võiks olla delegeeritud vahetu juhi ja töötaja tasan-
dile, kes vastastikuses dialoogis leiavad parima lahenduse.
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Kokkuvõtteks seisab Eesti politseiorganisatsioon ülesande ees luua paindlik, motivee-
riv, õiglane ja hästi reguleeritud tööajasüsteem. Soome politseil on sellise süsteemi 
loomine õnnestunud ning Eestil on hea võimalus (taas kord) kasutada meie põhja-
naabrite kogemusi. Rahvatarkust parafraseerides – tark õpib teistelt, loll ei õpi üldse.
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INNOVATSIOONI HANKIMIST  
SOODUSTAVAD JA PIIRAVAD TEGURID  

EESTI KESKVALITSUSE TASANDIL

Võtmesõnad: avaliku sektori innovatsioon, innovaatilised riigihanked, 
innovatsiooni hankimine

Ülevaade. Artikkel annab ülevaate, millised tegurid soodustavad ja millised piiravad 
avaliku sektori innovatsiooni ja innovatsiooni hankimist Eesti keskvalitsuse tasandil 
ehk Eesti ministeeriumides ja nende valitsemisalade asutustes. Artikli aluseks on 
2022. aastal Tartu Ülikoolis magistritööna kaitstud uuring innovatsiooni hankimisest 
Eesti ministeeriumides ja asutustes (Päike, 2022).

Artiklis antakse kõigepealt ülevaade innovatsiooni hankimise teoreetilisest kirjandu-
sest ning tuuakse välja peamised innovatsiooni hankimist mõjutavad tegurid: orga-
nisatsiooni töökultuur (paindlik ja innovatsiooni toetav vs liialt bürokraatlik ja jäik); 
juhtkonna toetus ja riskikartlikkuse tase; töötajate teadmised ja oskused seoses inno-
vatsiooni hankimisega; aeg ja raha innovatsiooni hankida ning koostöö (nii organisat-
siooni sees, asutuste vahel kui ka tellija ja pakkuja vahel). Lisaks organisatsioonivälised 
tegurid: innovatsioonihangete reeglid ja protseduurid ning poliitika, seadusandlus ja 
EL-i regulatsioonid.

Seejärel antakse ülevaade 2022. a läbi viidud kvalitatiivsest uuringust Eesti keskva-
litsuse tasandi organisatsioonide seas, milles uuriti, millised innovatsiooni hankimist 
soodustavad ja piiravad tegurid tulevad esile sihtgrupi vastustest. Empiirilise uuringu 
tulemustest järeldus, et kõik teoorias esile tulnud innovatsiooni hankimist mõjutavad 
tegurid esinesid ka intervjueeritavate vastustes ning lisaks toodi esile mõned piiravad 
tegurid. Artikli lõpetuseks esitatakse konkreetsed ettepanekud innovatsiooni hanki-
mise edendamiseks Eesti keskvalitsuse tasandil.
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SISSEJUHATUS

Üha kiirenevas maailmas on järjest olulisemal kohal avatus, uuenduslik mõtlemine 
ja innovatsioon. Need märksõnad on olulised ka avalikus sektoris, kus riik saab uud-
sete ja innovaatiliste toodete ja võimaluste hankimise kaudu toetada innovatsiooni-
poliitika elluviimist ning võimaldada uute lahenduste loomist. Euroopa Liidu tasandil 
on tekkinud kõrgendatud tähelepanu innovatsiooni ja riigihangete koostöö suuren-
damise teema vastu ning oodatakse, et riigid näeksid ette innovaatiliste riigihangete 
osakaalu suurendamise viise. Euroopa Komisjon on rõhutanud, et innovaatilised rii-
gihanked võivad olla üks olulisi instrumente, kuidas paremate avaliku sektori inves-
teeringute abil toetada EL-i majanduse taastamist pärast COVID-19 kriisi. (Euroopa 
Komisjon, 2021)

Nõudlus on oluline tegur innovatsiooni edendamisel ning varasemates uuringutes 
on korduvalt rõhutatud riigihangete olulist rolli innovatsiooni soodustamisel. Ghisetti 
(2017) järeldas EL-i liikmesriikide, Šveitsi ja USA ettevõtete uuringus, et riigihanked 
mängivad olulist rolli ka keskkonna innovatsioonide stimuleerimisel. Euroopa Liidus 
moodustavad avalikud riigihanked 14% SKP-st ja on seega olulised potentsiaalsed 
mõjutajad, et luua suur innovaatiliste toodete ja teenuste turg (Mwesiumo et al., 
2019).

Ühest küljest nähakse riigihankeid üha enam olulise innovatsioonimootorina, mis 
annab ettevõtetele võimaluse innovatsioonitegevusi rahastada ning oma uusi tooteid 
hankijale müüa. Teisest küljest on riigihanked innovaatilistele toodetele ja teenustele 
eluliselt tähtsad, et parandada ja arendada avalike teenuste kvaliteeti ja efektiivsust. 
Vaatamata Euroopa Liidu hankedirektiividest tulenevatele võimalustele kasutatakse 
Euroopas innovaatilisi riigihankeid vähe. (Euroopa Komisjon, 2021) Üks oluline takis-
tus on see, et paljud avaliku sektori organisatsioonid eelistavad innovatsioonile endi-
selt madalama hinnaga pakkumisi. Seega on Euroopal suur – ja seni vähe kasutatud 
– võimalus ergutada innovatsiooni, kasutades avaliku sektori hankeid (ERAC, 2015).

Riigikantselei eestvedamisel vastu võetud Eesti konkurentsivõime strateegia „Eesti 
2020“ tegevuskavas seati 2020. aasta eesmärgiks, et Eesti innovaatiliste riigihangete 
arvuline osakaal kõikidest riigihangetest oleks 3%. Reaalsuses oli 2020. a mõõdiku 
tulemuseks 0,2% (sama oli näitaja  keskmiselt ka aastatel 2017–2019). (Rahandusmi-
nisteerium, 2021) Seetõttu on oluline uurida, millised on osapoolte kogemused inno-
vaatilistes hangetes osalemisel, ning välja selgitada võimalikud arenduskohad, mis 
aitaksid kaasa innovaatiliste riigihangete suuremale kasutamisele. Üks olulisi inno-
vatsioonihangete tellijaid on Eesti keskvalitsuse tasand ehk ministeeriumid ja nende 
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all asutused. On vähe empiirilist infot selle kohta, millised tegurid soodustavad ja mil-
lised piiravad innovatsiooni hankimist just Eesti keskvalitsuse tasandil.

Artikli eesmärk on välja selgitada, millised tegurid soodustavad ja millised piiravad 
innovatsiooni hankimist Eesti keskvalitsuse tasandil ehk Eesti ministeeriumides ja 
nende valitsemisalade asutustes. Lähemalt uuritakse organisatsioone, kes on läbi vii-
nud innovaatilisi riigihankeid või kes on koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutu-
sega (EAS) teinud ettevalmistavaid tegevusi innovatsioonihanke tellimiseks. Artiklis 
antakse ülevaade, millised on olnud sihtgrupi kogemused innovatsiooni hankimisel 
ning kas ja milliseid takistusi kogeti protsessi käigus. Lõpetuseks tuuakse välja konk-
reetsed ettepanekud innovaatiliste riigihangete kasutamise edendamiseks.

1. TEOREETILINE KÄSITLUS

1.1. Innovatsiooni mõiste ja innovatsiooniteooriad

Innovatsioon oma olemuselt on lai mõiste. See võib olla täiesti uue asja väljatööta-
mine, aga ka olemasoleva asja teisiti tegemine. Innovatsioon võib olla laiapõhjaline 
ja uuenduslik, aga ka väike muudatus, millel võib olla suur mõju. Kuigi väiksemad 
innovatsioonid võivad olla edukad, ilma et oleks vaja poliitika- või seadusandlikku 
muudatust, siis suuremad uuendused eeldavad ja toovad tihti kaasa ka süstemaatilisi 
muudatusi. (Rogers, 2003)

Innovaatilisuse mõistet hakati kasutama alates 1890. aastate lõpust, kus sellele viidati 
kui millelegi ebaharilikule. Täpsemalt defineeris innovaatilisuse mõiste esimesena 
Joseph Alois Schumpeter 1912. aastal. Schumpeteri teooria järgi on innovatsioon 
leiutise, avastuse, uue või olemasoleva teadmise uudne kasutamine majanduslikus 
protsessis. Innovatsiooni põhieesmärk oli saada vähema sisendite hulgaga rohkem 
väljundeid ehk suurendada kasumit ja selle abil saavutada konkurentsieelis või lühi-
ajaline monopol. Schumpeter uskus, et innovaatilisus on üks olulisemaid konkurent-
sivõime tõukejõude ja tähtsaim edasiviiv jõud majandusarengus, kui ei soovita jääda 
odavat allhanget tegevaks majanduseks. (Śledzik, 2013)

Innovatsiooni definitsioone võib leida veel mitmeid, näiteks OECD definitsioonide 
kohaselt on innovatsioon:

/…/ uus või täiustatud toode või protsess (või nende kombinatsioon), mis erineb märkimis-
väärselt üksuse varasematest toodetest või protsessidest ja mis on potentsiaalsetele kasu-
tajatele kättesaadavaks tehtud või üksuse poolt kasutusele võetud. (OECD/Eurostat, 2018)
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Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimuste määruses defineeritakse 
innovatsioon järgmiselt:

Innovatsioon on uue või oluliselt uuendatud toote, teenuse või lahenduse väljatöötamine 
või kasutuselevõtmine, kusjuures nimetatud toode, teenus või lahendus peab olema lõpp-
tarbija, hankija või turu jaoks uus või märkimisväärselt täiustatud. (Ettevõtlusminister, 
2021)

Artiklis kasutatakse innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimustes defi-
neeritud innovatsiooni mõistet, kuna see annab autori hinnangul hästi edasi inno-
vatsiooni olemuse just innovatsioonihangete kontekstis: „Uus või oluliselt uuendatud 
toode, teenus või lahendus, mis peab olema sihtgrupi jaoks uus või märkimisväärselt 
täiustatud.“

Majandusteoorias leidub erinevaid konkureerivaid kontseptsioone ja ideoloogilisi 
arusaamu riigihangete rollist innovatsioonis ja majandusarengus. Näiteks neoklassi-
kaline majandusteooria rõhutab võrdseid konkurentsitingimusi kui peamist põhimõ-
tet, millest riigihangete korraldamisel peaks lähtuma. Riigihankeid tuleks selle teooria 
järgi korraldada nii, et need ei takistaks avatud konkurentsi ega juurdepääsu riigihan-
kevõimalustele. Sellest teooriast lähtuvalt on levinud ka arusaam, et majanduslikud, 
sotsiaalsed ja muud kõrvalised eesmärgid (sh innovatsioon) ei tohiks olla valitsuse 
poliitika selgesõnaline osa, kuna need võivad moonutada konkurentsi. (Evenett & 
Hoekman, 2005)

Kuid neoklassikaline majanduslik mõtlemine ei paku häid tööriistu innovatsiooni 
mõistmiseks, kuna keskendub kaubandusele ja konkurentsile kui innovatsiooni ja 
kasvu peamistele tõukejõududele. Sellest tulenevalt põhineb konkurentsivõime 
majandusliku analüüsi põhiosa ainsal teguril – hinnal. (Fagerberg et al., 2007)

Evolutsioonilise majandusteooria esindajad väidavad aga, et kapitalistliku konkurentsi 
tõeline alus ei ole hind, vaid hoopis innovatsioon ehk pidev uuendamine, kuna tehno-
loogia areng on kõike muud kui lineaarne ning tehnoloogia ei ole kõikidele ühtemoodi 
vabalt kättesaadav. Evolutsioonilises arusaamas on konkurents sageli ebatäiuslik, kuid 
see ebatäiuslikkus viib edasi õppimiseni ja uuendusteni. (Arthur, 1994)

1.2. Avaliku sektori innovatsioon ja innovatsioonihanked

Mulgan ja Albury (2003) on käsitlenud eduka innovatsioonina uute protsesside, too-
dete ja teenuste loomist ning rakendamist, mis märkimisväärselt parandavad tulemuse 
tõhusust, mõjusust või kvaliteeti. Avaliku sektori innovatsioon on seega uuenduste 
loomine ja rakendamine avalike teenuste osutamiseks ehk avalike hüvede loomiseks 
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ja tagamiseks. Innovatsioon peaks olema osa avaliku sektori põhitegevusest: innovat-
siooni kasutamine aitab parandada avalike teenuste tulemuslikkust ja tõsta avalikku 
väärtust, vastata paremini elanike ootustele ja kohanduda kasutajate vajadustega, 
suurendada teenuste tõhusust ja minimeerida kulusid. (Mulgan & Albury, 2003)

Avaliku sektori tegevus peab toimuma avalikku huvi silmas pidades ning kõiki seadusi 
järgides. Üks olulisi seadusi on riigihangete seadus, mis reguleerib riigiasutuste han-
keprotsesse. Hankimine on tegevus, mille käigus riigiasutused omandavad tooteid, 
teenuseid või ehitustöid kolmandatelt asutustelt. Riigihangete seaduse järgi on riigi-
hangete eesmärk tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja sääst-
lik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ja olemasolevate konkurentsitingimuste 
efektiivne ärakasutamine (Riigihangete seadus, 2020, § 2).

Riigihangete ja innovatsiooni seisukohalt jaguneb mõttemaailm laias laastus taas 
kaheks. Esimesed leiavad, et riigihangetega on võimalik innovatsiooni toetada: riigi-
hange võib lisaks hangitavale innovaatilisele lahendusele tekitada innovatsiooni eda-
sise arengu, mis omakorda põhjustab teiste innovaatiliste lahenduste arengu. Teised 
leiavad aga, et riigihankeid ei saa ega tohi kasutada innovatsiooni edendamiseks ja 
esmatähtis on rahaliste vahendite säästlik kasutamine. (Lember et al., 2014)

Avaliku sektori oluline eripära on, et isegi kui organisatsioon ei arenda uusi ideid, on 
nende toimimise lõppemine ebatõenäoline (erinevalt erasektorist). Seega on oluline 
pöörata tähelepanu sellele, et kasumi motiivi puudumisel oleks organisatsioonis muid 
stiimuleid, mis ergutaksid inimesi olema innovaatilised. Selleks võib olla ka näiteks 
kaastöötajate tunnustus ja juhtkonna toetus. (Mulgan & Albury 2003)

Innovaatiline riigihange ehk innovatsiooni hankimine tähendab siinses artiklis, et 
avaliku sektori hankija kirjeldab kõigepealt oma probleemi, kutsudes üles ettevõtteid 
ja teadlasi töötama välja uuenduslikke tooteid, teenuseid või protsesse, mida turul 
veel ei ole. Innovatsiooni tulemuste hankimise korral tegutseb avaliku sektori hankija 
valmislahenduse hankimise asemel uue toote, teenuse või protsessi esimese kasuta-
jana. (Euroopa Komisjon, 2021) Esimeste kasutajate all mõeldakse turul esimest 20% 
klientidest, kes ostavad uue või oluliselt täiustatud toote, teenuse või protsessi (Rog-
ers, 2003). See hõlmab ka olemasolevaid lahendusi, mida hakatakse kasutama uuel ja 
uuenduslikul viisil.

Albury (2005) väidab, et ainult innovatsiooniprotsessi kaudu saavad avalikud teenu-
sed muutuda 20. sajandi nn massiteenusest rohkem isikustatud teenuseks. Ühiskond 
mitmekesistub üha enam ning inimesed muutuvad avalike teenuste suhtes järjest 
nõudlikumaks. Üks suurenenud nõudluse tagajärgi on üldine ootus, et teenused 
oleksid kättesaadavad igal ajal ja kõigile (nn 24/7 toimiv ühiskond). Varasem paljude 
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teenuste kättesaadavus „üheksast viieni“ ei ole enam paljudele elanikele vastuvõe-
tav. Samuti soovitakse üha paremat kvaliteeti, seda nii avalikkuse surve, riigikontrolli 
auditite kui ka Euroopa Liidu suunitluste tulemusena. (Kamarck, 2004) Kokkuvõttes 
on üha enam eesmärgiks teenuste kohandamine kodanikule. Töötajate, organisat-
siooni ja teenuse vallas uuendusi tegemata ei suuda avaliku sektori teenuste osutajad 
muutunud nõudlusega piisavalt kiiresti kohaneda. Uudsete ja innovaatiliste toodete 
ja lahenduste hankimise abil saab riik toetada innovatsioonipoliitika elluviimist ning 
seeläbi uute lahenduste loomist ja turule toomist. (Albury, 2005)

Innovatsiooni levik võib olla nõudluspoolne ehk innovatsiooni vajadus tuleb kasu-
tajatelt või pakkumispoolne ehk pakkujad tulevad välja innovaatiliste lahendustega, 
vaatamata sellele, kas tellijad on tajunud selle vajalikkust. Pakkumispoolse innovat-
siooni puhul kasutatakse peamiselt järgmisi innovatsioonipoliitika vahendeid: kooli-
tuste toetamine, rahastus teadus- ja arendustegevusse (T&A) ning võrgustike loomise 
meetmed (Edquist et al., 2015). Nõudluspoolse innovatsiooni korral on innovatsioon 
ja turu uuendamine innovatsioonipoliitika tahtlik eesmärk ja riigihanked on vahendiks 
turusignaalide vajaduste muutmiseks (Edler, 2013). Kirjanduses nähakse innovaatilisi 
riigihankeid eelkõige nõudluspoolse poliitikameetmena, mille kaudu valitsused saa-
vad luua ettevõtetele uusi turge, et arendada uusi tehnoloogilisi võimalusi ja lahen-
dusi (Edler & Georghiou, 2007).

1.3. Innovatsiooni soodustavad ja piiravad tegurid erialakirjandusest

Innovatsiooni hankimist mõjutab kogu avaliku sektori innovatsioon laiemalt, kuna 
suur hulk innovatsioonitõrgetest on seotud organisatsioonide, milles innovatsioon 
aset leiab, sisemise kultuuriga (Cinar et al., 2019). Näiteks on oluline, et organisat-
sioon ei oleks liialt bürokraatlik ja ülevalt alla juhtimisega (Euroopa Komisjon, 2021). 
Võtmeteguriks on see, kuidas inimesed organisatsioonis suhtlevad, mil moel neid toe-
tatakse ja motiveeritakse uusi ideid otsima ja katsetama. 

Organisatsioonikultuuri kujundamisel ja hoidmisel on väga oluline roll juhtkonnal. 
Kõige tähtsam on juhtkonna tugi ja eestvedamine, kuid innovatsiooni õnnestumiseks 
on väga oluline ka kaastöötajate tugi ja kaasatulemine. Samuti on oluline arvestada 
lisanduva töökoormusega, mis uuenduse elluviimisega kaasneda võib. Nii eesmärkide 
ebaselgus kui ka juhtkonna seatud liialt ambitsioonikad eesmärgid takistavad inno-
vatsiooni. (Cinar et al., 2019) Ka organisatsioon peab ise valmis olema muudatusteks 
ning selleks on vaja muuhulgas ka asutuse süsteemid viia vajalikule tasemele, et olla 
innovatsiooniks ja sellega kaasnevateks uuendusteks valmis. (Kõpper, 2019)
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Üheks organisatsioonikultuuri osaks on ka riskikartlikkus. Uuenduslike asjade, tee-
nuste või protsesside hankimisega kaasneb alati risk, et soovitud tulemus jääb mingil 
põhjusel osaliselt või täielikult saavutamata ning eeskätt juhid peavad mõistma inno-
vatsioonihankega seonduvaid riske ja erisusi. Oluline on, et hankijatel oleks võimalus 
ja vabadus riskida, ilma et neid hiljem süüdistataks raha ebasihipärases kasutamises. 
Lisaks riskidele tuleb arvesse võtta ka võimalikke lisakulusid. Oluline on, et eksistee-
riks selge tegevusstrateegia, kuidas tegeleda riskikartlikkusega ning võimalike inno-
vatsioonist tulenevate lisakuludega. (Cinar et al., 2019; Euroopa Komisjon, 2021)

Erinevatest erialakirjanduse allikatest tuleb innovatsiooni edendamise kontekstis väga 
tugevalt esile märksõna „koostöö“. Koostöö nii asutuse sees erinevate tasandite vahel 
kui ka koostöö asutuseväliste partneritega. Koostöö, koostegemine, kogemuste jaga-
mine ja avatud suhtlus on informatsiooni liikumise alus (OECD/Eurostat, 2018). Ka siin 
on oluline roll tippjuhtkonnal, kes peab seadma innovatsiooni tähelepanu keskmesse 
ning looma selle edendamiseks vajaliku keskkonna, võimaldades ja soodustades sel-
leks nii koostööd kui aega. (Cinar et al., 2019) Samuti on oluline koostöö pakkujatega 
ning seda juba enne, kui hankesse minnakse, et selgitada välja pakkujate võimekused 
ja võimalused soovitud lahendust luua ja arendada. Kuid sama oluline on koostöö 
pärast lepingu sõlmimist kogu innovatsiooniprotsessi vältel (Edquist & Zabala-Iturria-
gagoitiaa, 2012; EAS, 2016).

Kui avaliku sektori organisatsioonid tulevad kokku sooviga ühiselt innovatsiooni teha, 
on kõige sagedasem barjäär nendevahelise ühise arusaama ning toimiva võrgustiku 
puudumine. Innovatsiooni loomisel ja elluviimisel on ülioluline oma partneritega 
pidevalt suhelda ning olla ühisel arusaamal, kohandades vajadusel tegevusi protsessi 
käigus. Sellise võrgustiku puudumine või selle kehv juhtimine seab avaliku sektori 
innovatsioonile ja innovatsiooni hankimisele olulised piirangud. Sellega seotud bar-
jääriks on ka puudulik info jagamine ja vähene kogemuste vahetamise praktika avaliku 
sektori organisatsioonide vahel ning ka organisatsioonidevaheline nn võimuvõitlus. 
(Cinar et al., 2019) Näiteks Hollandi kohtud ei olnud nõus minema kaasa innovaati-
lise IKT-lahendusega, kus pakuti võimalust kuulata kahtlusaluseid üle video teel, kuna 
nad tõlgendasid sellist lähenemist ministeeriumi sekkumisena kohtute iseseisvusesse 
(Henning & Ng, 2009). Samuti sai Bostonis takistatud hariduspoliitiline uuendus, kui 
Bostoni riigikoolid ei olnud nõus jagama õpilaste hindamiskriteeriume innovatsiooni 
koordineeriva organisatsiooniga (Levine & Wilson, 2013).

Veel tuleb erialakirjandusest esile, et oluline on panustada töötajate koolitamisse 
ja arendamisse, et muuta harjumuspäraseid mõttemalle ja suurendada teadmisi, 
sh innovatsiooni hankimise valdkonnas. Avaliku sektori töötajad peavad ennekõike 
olema huvitatud ja omama luba innovatsiooniga tegeleda ning seejärel saab neile 
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pakkuda vajalikke koolitusi teadmiste ja oskuste edendamiseks. (Cinar et al., 2019; 
Euroopa Komisjon, 2021) Võimalik on kasutada välisekspertide abi, aga võib luua ka 
sisekoolitusi ja -programme, et innovaatilist mõtteviisi süsteemselt arendada (ühe-
kordsed koolitused ei ole tihti piisavad, et mõtteviisis püsivaid muutusi luua, eriti kui 
koolitustele ei järgne praktilisi tegevusi). Ka OECD (2015) avaliku sektori innovatsiooni 
mudelis rõhutatakse, et oluline on edendada avaliku sektori organisatsioonides info 
liikumist ning propageerida pidevat arenemist ja õppimist. Teadmised on olulised, et 
märgata uusi väljakutseid ja võimalusi ning osata vastavalt reageerida.

Innovatsiooni hankimist takistavaks barjääriks võib olla ka ressursside – sealhulgas 
raha, aja ja IT-taristu – puudumine. Kohaliku ja riigi tasandi toetuse vähesus inno-
vatsiooni edendamisel, töötajate vähesus avalikus sektoris ning IT-arenduste võima-
likkuse piiratus võivad olla olulised takistused innovatsiooni edendamisel ja innovat-
siooni hankimisel avalikus sektoris. (Cinar et al., 2019) Innovatsiooni edendamiseks 
võib olla vajalik eraldi ametikoha loomine, mille peamine ülesanne on innovatsiooni 
juhtimine ja innovatsiooniga seotud projektide ellukutsumine ja läbiviimine. Samuti 
on oluline eraldada töötajatele aega innovatsiooniga tegelemiseks oma tavatööüles-
annete kõrvalt. Ka omafinantseering võib innovatsioonihangete puhul paljudele huvi-
listele üle jõu käia. Hankijad seisavad valiku ees, kus üheks variandiks on valida kindel 
ja toimiv lahendus 100% finantseeringuga või riskantne lahendus 50% finantseerin-
guga. (Kõpper, 2019)

Innovatiivsete lahenduste hankimisel on suur osa sõlmitaval lepingul, et selle tingimu-
sed soodustaksid innovatsiooni, mitte ei pärsiks seda. Liigne tehniliste nõuete sead-
mine piirab innovatsiooni, innovaatilise hanke tehniline kirjeldus peab kirjeldama 
olemasolevat probleemi, millele otsitakse lahendust. Seejuures tuleb arvestada ka 
võimaliku suurema ajakuluga, kuna tellija ja pakkuja omavahelised läbirääkimised, 
täpsustused ja koostöö võtavad aega. (EAS, 2016) Näiteks mainiti pikka ettevalmistus-
perioodi ja kogu protsessi ajamahukust ka hiljuti läbi viidud innovatsiooni edendavate 
hangete magistritöös kohaliku omavalitsuse tasandil (Kõpper, 2019). Samas uuringus 
tõid kohalike omavalitsuste esindajad välja riigihangete seaduse jäikust ning ettepa-
nekuna toodi välja, et innovatsiooni hankimise soodustamiseks oleks vaja seadust 
muuta hankija vaates lihtsamaks ja suurendada paindlikkust.

Avalikus sektoris tuleb võtta arvesse ka kehtivat poliitikat ja poliitikasuundi. Innovat-
sioon peaks olema asetatud poliitika keskmesse, kuna innovatsioonihanked ei toimu 
muust poliitikast isoleeritult (Euroopa Komisjon, 2021). Näiteks ei andnud Helsingi 
raekoda protsessi lõpus heakskiitu linnaplaani uuenduse rahastamiseks, mis on näide 
poliitilise toe puudumisest (Bakici et al., 2013).
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2. EMPIIRILINE UURING

2.1. Uuringu meetod, protsess ja valim

Empiirilise uuringu instrumendina kasutati kvalitatiivset uurimismeetodit: poolstruk-
tureeritud fookusgrupi intervjuud. Kvalitatiivse uurimuse eesmärk on mõista tähen-
dusi ja see on kompleksne järeldusteni jõudmise viis. Kvalitatiivse intervjuu eelisteks 
on paindlikkus, võimalus varieerida teemasid ja küsimuste järjekorda ning vajadusel 
vastuseid täpsustada, samuti jääb vastuste tõlgendamiseks rohkem võimalusi. Samas 
on intervjuude läbiviimisel omad miinused, nagu ajakulu ja intervjueeritava tendents 
anda sotsiaalselt soovitavaid vastuseid, kuid usaldusväärse õhkkonna ja intervjuu suu-
namisega saab neid ohtusid vähendada. Sotsiaalselt tundlik teema eeldab kindlasti 
kvalitatiivse uurimismeetodi kasutamist, kus vastajad loovad sisu ja on aktiivsem pool. 
(Laherand, 2008)

Fookusgrupi intervjuud valiti uurimismeetodiks seetõttu, et rühma liikmed paranda-
vad ja tasakaalustavad üksteist ning saab hinnata, mil määral on tegemist ühiste ja 
jagatud seisukohtadega. Rühmaliikmed toetavad üksteist sündmuste meenutamisel, 
mille tulemusel võib fookusrühmadest saada rikkalikumat infot kui üksikute interv-
jueeritavate vastustest. Lisaks on võimalik jälgida rühma dünaamikat ja probleemila-
henduse protsesse, poolstruktureeritud intervjuu võimaldab küsida vajadusel täpsus-
tavaid küsimusi ning küsimuste järjekorda intervjuu käigus muuta (Brennen, 2013).

Fookusgrupi intervjuud viidi uuringus läbi kahes erinevas sihtgrupis, et analüüsimisel 
tekiks lisadimensioon, mis võimaldaks vaadelda ka seda, kas erinevate sihtgruppide 
vastused toovad välja mingeid erisusi. Üheks sihtgrupiks olid Eesti ministeeriumid ja 
asutused, kes on innovatsioonihankeid läbi viinud. Teise sihtgrupi moodustasid minis-
teeriumid ja asutused, kes on läbinud EAS-iga koostöös ettevalmistavaid etappe inno-
vatsiooni hankimiseks, kuid ei ole veel innovatsiooni hankinud. Valimi moodustamisel 
lähtuti riigihangete registris ja EAS-i kodulehel toodud informatsioonist ning nende 
andmete põhjal viidi valitud organisatsioonidega läbi fookusgrupi intervjuud. Sihtgru-
piks valiti innovaatiliste riigihangetega kuidagigi kokku puutunud keskvalitsuse tasandi 
organisatsioonid, et saada teada nende kogemustest innovatsiooni hankimisel – mis 
läks hästi ja millest õpiti. Kui kogemus puudub, ei ole võimalik õppekohti jagada.

Vestluste alguses anti fookusgrupi intervjuus osalejatele sissejuhatav ülevaade 
uuringu eesmärgist, tutvustati lühidalt selle sisu ja paluti luba intervjuude salvestami-
seks. Samuti kinnitati osalejatele nende isiku konfidentsiaalsus ning küsiti nõusolekut 
nimetada fookusgruppide intervjuudes osalenud organisatsioonide nimed. Interv-
juud salvestati, kasutades Microsoft Teamsi rakendust Record. Helifailid transkribeeris 
autor ümber käsitsi, et toimunud vestluste sisu veel kord tähelepanelikult üle kuu-
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lata ja kõnekamad tsitaadid üles noppida. Intervjuud viidi läbi veebikeskkonnas, kuna 
COVID-19 tõttu kehtestatud riiklikud piirangud ei lubanud füüsilisi kokkusaamisi.

Seejärel viis töö autor läbi kvalitatiivse sisuanalüüsi, kasutades MAXQDA andmeana-
lüüsi tarkvara (versioon 2020). Nimetatud tarkvara kasutamine andis võimaluse luua 
süsteemi, kus väärtustatakse igat transkribeeritud teksti võrdselt; tekkinud koodipuu 
abil analüüsiti fookusgruppide intervjuude vastuseid teooriaga kõrvutades. Lisaks 
toodi esile tsitaate, mis iseloomustasid mitme esindaja tonaalsust teema suhtes ning 
tõid esile mitmeid vastajaid puudutanud teemasid, mitte ainult konkreetse vastaja 
üksikut seisukohta.

Kokku viis autor 2022. aasta märtsikuus läbi kaks fookusgrupi intervjuud, milles osale-
sid järgmiste organisatsioonide esindajad:

1. Registrite ja Infosüsteemide keskus;

2. Politsei- ja Piirivalveamet;

3. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts;

4. Sisekaitseakadeemia;

5. Haigekassa;

6. Riigi Tugiteenuste Keskus;

7. Keskkonnaministeerium;

8. Transpordiamet;

9. Tervise Arengu Instituut.

Intervjuude käigus paluti osalejatel jagada oma kogemusi innovatsiooni hankimi-
sel ning innovatsiooni teemadega kokkupuutumisel laiemalt. Fookusgrupi intervjuu 
andis osalejatele hea võimaluse lisaks enda kogemuste jagamisele kuulda ka teiste 
lugusid ning praktikaid. Selline grupis läbi viidud intervjuu vorm sai osalejatelt palju 
positiivset tagasisidet. Intervjuudes osalejatel paluti välja tuua innovatsiooni hanki-
mist soodustavad ja piiravad tegurid nende kogemustele tuginedes ning vastustest 
tulid esile järgmised tulemused.

2.2. Uuringu tulemused

2.2.1. Innovatsiooni soodustavad tegurid Eesti keskvalitsuse tasandil

Fookusgruppides arutleti, mis tekitab vajaduse innovatsiooniks ning kust tuleb init-
siatiiv uuendusteks. Intervjuudest tuli esile, et innovatsiooni vajadus võib tulla nii 
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seestpoolt (töökultuur, mille üks osa on pidev uuendamine ja juhtkonna ootus inno-
vaatilistele lahendustele) kui ka väljastpoolt, kui keskkond ning ühiskonna ootused 
muutuvad. See tõukab ka maja sees inimesi teistmoodi otsustama ja käituma.

„Tihti tõuge muutusteks võib tulla ka hoopis väljastpoolt, kui keskkond muutub või kliendid 
soovivad midagi muud. See paneb ka maja sees inimesed otsustama, et see, mis sa pool 
aastat rääkisid, oli hea mõte. Kiirendame seda.“

Innovatsiooni mõiste ja vajaduse üle arutades jõuti fookusgruppides järelduseni, et 
organisatsioonis saab aset leida innovatsioon ja innovaatiline mõtlemine vaid siis, kui 
seda toetab kogu organisatsioonikultuur. Organisatsioonikultuuri all toodi välja näi-
teks erinevaid organisatsioonisiseseid ettevõtmisi, mis toetavad innovatsiooni.

„Meil toimus organisatsioonisisene innovatsioonivõistlus Häkaton, kuhu sai ükskõik mida 
ettepanekutena esitada.“

„Eelmisel aastal kogusime enne eelarveperioodi algust kogu organisatsioonist ideid, kust 
saaks raha kokku hoida, sest riigieelarve summades toimus vähenemine. Sellisest ideekor-
jest tuli väga palju head informatsiooni ja ideid.“

„Mingi aeg oli meil väga aktiivne ka bürokraatia vähendamise korje, kus igaüks sai teha 
ettepanekuid. See oli alguses väga populaarne, praegu on jäänud vaiksemaks.“

Organisatsioonikultuuri osa, mis toetab innovatsiooni levikut, võib olla ka eraldi töö-
koha loomine innovatsiooni edendamiseks. Selleks võib olla näiteks innovatsiooni-
nõunik või -spetsialist, arendusjuht või valdkonnajuht. Nimest olulisem on aga töö 
sisu ehk peamiseks eesmärgiks peaks olema innovaatiliste projektide ellukutsumine 
ja läbiviimine. Esimeses fookusgrupis oli innovatsiooniga seotud eraldi ametikoht kol-
mes organisatsioonis, teises fookusgrupis mainiti rohkem arendusjuhtide ametikohti, 
kelle üks ülesandeid on oma vastutusvaldkonnas uuendusi eest vedada.  

„Meil algas innovatsiooni edendamine ühest innovatsiooninõuniku ametikohast, kuid 
tänaseks on kasvanud eraldi tiimini, mis koosneb erinevatest innovatsiooniga seotud 
ekspertidest.“

„Meil on ühe aasta tööl olnud arendusjuht, kelle poole me oma ideedega pöördume.“

Samas toodi fookusgrupi intervjuudes välja, et innovatsioon ja uuendusmeelsus 
võiksid olla osa kõikide töötajate igapäevastest ülesannetest ning eraldi ametikoha 
loomine innovatsioonispetsialisti nime all võib tekitada vale arusaama, et ainult selle 
ametikoha töötaja peab olema uuendusmeelne ja teised mitte. Samuti tuli interv-
juude vastustest esile, et innovatsioon ei peaks olema eraldiseisev tegevus, vaid see 
võiks olla loomulik osa igapäevatööst, tavapärane mõtteviis kõikide ülesannete täit-
misel. Sellisel juhul ei olegi eraldi vaja toonitada innovatsiooni ning sellega tegelemist.
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„Meil ei ole ühtegi spetsiifilist ametikohta, kes tegeleks innovatsiooniga, sest me usume, 
et innovatsioon võiks tulla hästi paljude inimeste seest. Meil on aga valdkondade 
arendusjuhid.“

„Me võtame innovatsiooni kui loomulikku osa, me tihti ei kutsugi seda innovatsiooniks.“

Ühe innovatsiooni hankimist soodustava tegurina toodi intervjuudes välja, et tööta-
jatel peavad olema teadmised ja oskused innovaatilisi lahendusi otsida, nad peaksid 
olema uuendusmeelsed ja avatud uutele ideedele. Oluline on töötajate teadmiste 
suurendamine ning koolituste pakkumine. Selleks võib tellida koolitajaid väljastpoolt, 
kuid välja võib töötada ka teadmiste edendamise programmi organisatsiooni sees. 
Lisaks on töötajatel võimalus osaleda organisatsioonivälistel innovatsiooniüritustel, 
näiteks innosprindid ja innovatsiooniprogrammid Riigikantselei innovatsioonitiimi 
eestvedamisel (Riigikantselei. Uus innovatsiooniprogramm alustab).

„Meie töötasime ise välja arenguprogrammi teenusejuhtidele, kus käsitleme innovatsiooni 
ja teenusedisaini jm kuni selleni välja, et iga omanik peab kirjeldama, kuhu ta oma teenu-
sega viie aasta pärast jõuda tahab, millised on trendid ning kuidas ta soovitud tulemuseni 
jõuab.“

„Eraldi innovatsiooniga tegelevat ametikohta meil ei ole, kuid olen ise osalenud erineva-
tel innorakkude üritustel, kus mitmete riigiasutuste innorakud käivad koos ja vahetavad 
informatsiooni.“

Innovaatilise keskkonna ja innovatsioonihangete üks lahutamatuid osi on koostöö, nii 
organisatsiooni sees kui organisatsioonide vahel, nii pakkujatega kui ka teenuse tarbi-
jatega. Üha rohkem kasutatakse avalikus sektoris teenusedisaini meetodit, mis samuti 
soodustab innovatsiooni ning kasutab innovaatilist mõtteviisi edendavaid tööriistu. 
Teenusedisaini põhialus on tihe koostöö osapoolte vahel.

„Hakkasime üha rohkem rõhku panema teenusedisainile ja inimesekesksele lähenemi-
sele ning saime paari pilootprojektiga kiiresti aru, et teenusedisaini meetodeid kasutades 
tekibki innovatsioon iseenesest.“

„Avaliku sektori probleem on tihti selles, et me oleme tegelikult üsna head probleemi kir-
jeldamisel, kuid me tahame ka ise lahenduse välja mõelda ning läheme siis seda enda välja-
mõeldud lahendust hankima. Kuid kui läbi teenusedisaini hakata kasutajatega intervjuusid 
tegema, siis tahes-tahtmata nügitakse innovatsiooni tegema.“

Innovaatiliste riigihangete oluliseks toetavaks teguriks peeti ka juhtkonna toetust. 
Koostööd juhtkonnaga toodi välja erineval moel, näiteks on strateegiatesse sisse kirju-
tatud innovatsiooniga tegelemine, millele juhtkond alla kirjutab, või on välja töötatud 
majasisene protsess innovatsiooni toetamiseks, mille oluline osa on juhtkonna kaa-
satus. Mulgan ja Albury (2003) on välja toonud, et avalikus sektoris tuleb tähelepanu 
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pöörata sellele, et kasumi motiivi puudumisel oleks organisatsioonis muid stiimuleid, 
mis ergutaksid inimesi olema innovaatilised. Selleks võib olla näiteks kaastöötajate 
tunnustus ja juhtkonna toetus.

„Tuleb luua süsteem, et inimesed saaksid välja pakkuda ettepanekuid ja seal peaks olema 
taga ka motivatsioonisüsteem. Parimad ideed, mis päriselt ellu viiakse ja organisatsioonile 
kasu toovad, neid tuleb ka premeerida.“

„Meil on eraldi juhtkonnas loodud teenusedisaini rikastamise töögrupp. Alguses on idee-
korje, seejärel võetakse mingi probleem või teema lauale ja rikastatakse seda erinevates 
ringides kuni juhtkonnani välja.“

Järgmisena arutati, millest tekib üldse soov ja stiimul innovatsioonihankes osaleda 
ning tellida riigihankega midagi uuenduslikku. Innovatsiooni hankimise ühe põhju-
sena toodi välja soov eksperimenteerida ning saada innovatsiooni hankimise koge-
mus. Samuti mainiti erinevaid projekte, mille kaudu sai innovatsioonihangetel osale-
miseks toetust, näiteks EAS-i ja ESF-i projektide rahad. 

„Eesmärk oli, et teeme ühe korra läbi koos välise partneriga, saame kogemuse ja dokumen-
did, et edaspidi teadusarendust ja teadustööd läbi innovatsiooni hankida.“

„Vahepeal olid ka ESF-i rahastuse võimalused.“

Enne innovatsioonihanke läbiviimist viiakse tavapäraselt läbi turu-uuring ja intervjuu-
des toodi välja ka testperioodi kasutamine. Ka kirjanduses on rõhutatud, et igat uut 
lahendust on vaja enne kasutuselevõttu katsetada. Innovatsioonihanke puhul on kat-
seetapp eriti tähtis ja seepärast peab hankija võtma selleks piisavalt aega ja kaasama 
sobival hulgal ressurssi.

„Teeme enne hanke läbiviimist alati turu-uuringu ja helistame ise võimalikud pakkujad 
läbi, keda teame. Lisaks viime läbi testperioodi, kus palume potentsiaalsel pakkujal näiteks 
mõne kuu vältel oma pakutav lahendus tasuta läbi viia. Testperioodi tulemustele tuginedes 
saame palju paremini ka hanke tingimusi koostada.“

2.2.2. Innovatsiooni piiravad tegurid Eesti keskvalitsuse tasandil

Fookusgruppide intervjuudest tuli esile, et üks innovatsiooni hankimist piirav tegur 
on asjaolu, et koostöö avaliku sektori organisatsioonide vahel ning ka tellija ja pakkuja 
vahel ei ole tihti väga levinud praktika. Samuti ei pruugi olla piisav isegi organisatsioo-
nisisene koostöö. Teooriale tuginedes peaks koostöö eesmärgiks olema uue teadmise 
omandamine mõlema osapoole jaoks (Edquist & Zabala-Iturriagagoitiaa, 2012).

„Enamasti hangime selliselt, et mõtleme lahenduse valmis ning kirjeldame tellijale täpselt, 
millist lahendust soovime. Kirjutame võimalikult täpselt ette, millist tulemust me ootame.“
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„Mõnikord loobitakse kaikaid kodarasse ka maja sees. Öeldakse, et see on hoopis meie 
teema ja ära sina sellega tegele.“

Lisaks toodi esile, et juhtkonna toetuseta on praktiliselt võimatu uuendusi läbi viia ja 
innovatsiooni hankida. Kui tippjuhtkond ei soodusta ja ei näita eeskuju uuendusliku 
mõtteviisi ning praktikaga, peavad uuendusi soovivad töötajad palju vaeva nägema, et 
tõestada muudatuse vajadust. See aga pärsib motivatsiooni ja tahet asju teistmoodi 
teha. Juhtkonna toe puudumine on ka kirjanduses üks enim mainitud barjäär avaliku 
sektori innovatsioonis ja innovatsiooni hankimisel. Lisaks juhtkonna toele on oluline 
ka kaastöötajate tugi ja kaasatulemine. 

„Tihti on probleem, et juhid filtreerivad väga palju altpoolt tulevat initsiatiivi ära. Kui inime-
sel ka on mingi mõte, siis öeldakse, et see pole päris see või meil on hoopis mingi parem 
mõte.“

„Juhtkonna hoiak on hästi oluline. Palju häid ideid jäävad kas juhtkonna tasandile kinni või 
ei julgegi töötajad üldse ettepanekuid teha.“

Tuleb aga ka arvestada, et inimesed on erinevad ning kõik töötajad ei soovi olla ega 
peagi olema pidevalt uuenduslikud.

„Paljud töötajad ei tahagi või ei oskagi uuenduslikkusega kaasa minna.“

„Innovatsioon on korrutis juhist ja töötajast. Kui ükskõik kumb teguritest on 0, siis sealt 
innovatsiooni ei tule.“

Cinar et al. (2019) empiirilises analüüsis oli üks olulisi barjääre organisatsiooni sees 
ressursside – sealhulgas raha, aja ja IT-taristu – puudumine. Kõikide nende tegurite 
puudumist toodi ka intervjuudes välja innovatsiooni hankimist takistavate teguritena. 
Eriliselt toodi välja ajapuudust.

„Tihti rahastuse ja kiiruse taha jäävad asjad. Kui öeldakse, et aasta lõpuks peab valmis 
olema, on juba hilja hakata innovatsiooniga tegelema.“

„Protsess on pikk. Kui muudatused on suured, siis raha leidmine ja muud asjad võtavad 
aega.“

Avalikus sektoris tehakse palju tegevusi välisvahendite toel ning sel puhul on ettean-
tud kriteeriumid jäigad ja ei soodusta innovatsiooni.

„Näiteks ESF-i vahenditest innovatsioon rahastamine eeldab, et pärast on olemas tulemu-
sed ja need peavad ka olema realiseeritud. Välisvahendite rahastuse puhul puudub see 
võimalus, et proovisime, aga ei õnnestunud. Sel juhul peame raha tagasi maksma.“

Hirm ebaõnnestuda ning risk soovitud tulemust mitte saavutada võib avalikus sektoris 
osutuda määravaks, kas innovatsiooni hankida või mitte. Intervjuudes toodi esile ava-
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liku sektori innovatsiooni paradoks – ühest küljest tuleb väga täpselt järgida seadus-
andlikku raamistikku, sest üks väike eksimus võib tähendada suurt kahju, kuid teisest 
küljest on innovatsiooni lahutamatu osa katsetamine ja ebaõnnestumine.

„Kartus ebaõnnestuda on see, mis pärsib päris palju.“

„Riskid on liiga suured, et minna midagi tundmatut hankima.“

„Avalikus sektoris oleme harjunud, et peame mingi asja koju tooma.“

Probleemkohana toodi ka välja, et ei saada täpselt aru, mis on üldse innovaatiline 
hange. Kas innovaatiline peab olema hankeprotsess või tulemus peab olema inno-
vatsioon ehk midagi uut. Segadust tekitab ka statistika kogumine (kas teha riigihan-
gete registris linnukene kasti „Kasutatud on innovaatilisi aspekte“ või mitte). Osalejate 
vastustest ilmnes, et nende hinnangul on innovatsioonihange midagi väga keerulist 
ja ebamäärast ning pigem ei julgeta erinevaid hankemenetluse liike proovida. Kõige 
enam oli osalejatel avatud hankemenetlusel osalemise kogemusi.

„Probleem ongi selles, et hankijatel puudub kogemus ja seda menetlusliiki ei julgeta kasu-
tada. Meie võtsime ka eksperimendi korras ette, ebaõnnestusime ja kohe uut järgi tegema 
ei kipu.“

„Kus see linnuke külge pannakse, et see on innovaatiline riigihange?“

Takistusena toodi lisaks välja, et juhul, kui sõlmitakse esimene hange parima pakku-
jaga ja tehakse head koostööd, siis järgmisel hankel teeb tihti keegi alapakkumise ning 
koostööd tuleb alustada otsast peale. 

„Kogemus on see, et järgmisel korral teeb keegi alapakkumise ning seetõttu tuleb valida 
keegi teine ning uue pakkujaga kõike otsast pihta alustada. Kuna tarkvaralahenduste puhul 
tihti ütleb uus tegija, et eelmine on teinud kõike valesti ja kõike tuleb otsast peale alustada.“

Sellele vastukaaluks toodi ühe riskina välja vastupidine olukord, kus keerukamate pro-
jektide puhul ongi ainult üks pakkuja. Ühest pakkujast sõltuvusse jääda on aga väga 
riskantne. Samuti on kasutajad harjunud mingi lahendusega ning ootus on, et uus 
lahendus oleks sellega sarnane. See võib jällegi pakkujate vahetamist piirata või selle 
keerulisemaks muuta. 

„Oleme väike turg ja ega meil suuri pakkujaid väga ei ole ning vähe on ka neid, kes tahavad 
siia kohapeale tulla.“

„Oleme keerukuses sellega, et kuidas vältida seda, et jääme aastateks ühe lahenduse ja 
pakkuja külge.“

Piiranguid võib tulla ka väljastpoolt, näiteks muudatus Euroopa Liidu regulatsiooni-
des, mille jõustumine mõjutab ka Eesti seadusandlikku raamistikku.
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„Soovisime muuta isikut tõendavate dokumentide väljaandmist inimesele mugavamaks, 
kuid protsessi käigus muutus Euroopa Liidu direktiiv, mis ütles, et ID-kaardi väljastamisel 
peab hakkama hõivama biomeetriat ehk sõrmejälgi. Seda kuidagi kaugelt teha ei saa.“

Samuti mõjutavad keskvalitsuse tasandi organisatsioonide tööd valitsuse otsused 
ning poliitilised suunad. Näiteks pidev surve vähendada avaliku sektori teenistujate 
arvu võib tähendada oluliste ametikohtade koondamist ning tihti võivad osutuda 
koondatuks just need ametikohad, kus tegeletakse arendustööga, sest tavatööd tege-
mata jätta ei ole võimalik.

„Olime teinud kõvasti eeltööd ja otsustasime minna EAS-iga koostöös ideekorjesse. Viima-
sel hetkel tuli juhtkonnast teade, et avaliku sektori kärpe tõttu tuli teha otsus koondada 
projektijuht ning protsessiga jätkata ei olnud võimalik.“ 

Intervjuudest tuli takistava tegurina esile ka hirm selle ees, et ei teata täpselt, mida 
hangitakse – kuidas tagada läbipaistvus ja piisav paindlikkus kõikidele osapooltele?

„Innovatsioonihangetes on palju halli ala ja subjektiivsust. On päris keeruline viia läbi võist-
levat dialoogi, läbirääkimistega hanget või innovatsioonipartnerlust niivõrd läbipaistvalt, et 
subjektiivsust vähendada miinimumini.“

„Innovatsioonihanke puhul on ka ebakindlus selle osas, et me ei tea, mida me saame. Kui 
me ei tea, mida me saame, siis me ei julge seda ka hankima minna. Tahame ikkagi teada, 
mis see lõpptulemus on.“

Innovatiivsete lahenduste ostmisel on suur osa sõlmitaval lepingul, et selle tingimu-
sed soodustaksid innovatsiooni, mitte ei pärsiks seda. Lepingutingimuste määramisel 
on oluline pöörata tähelepanu tähtajale, makse- ja garantiitingimustele ning poolte 
vastutusele. Intervjuudest tuli esile, et lepingu tegemine on keeruline ning väga 
ajamahukas.

„Tavatüüphanke tingimustega innovatsiooni hankima ei lähe, vaid igal juhul on vaja riskide 
vähendamist, paindlikkust ja vastutuse võtmist mõlemale osapoolele. Lepingu tegemine on 
päris korralik väljakutse.“

„Taotluse kirjutamine EAS-i ja toetuse saamine oli lihtne, võrreldes sellele järgnenud han-
keprotsessi läbiviimisega.“

„See on kõik nii kohutavalt ajamahukas.“

Esile toodi ka riigisektori eelarvestamise eripära, kus plaane tehakse tihti lühiajali-
selt ning ainult käesolevat perioodi silmas pidades. Puudub kindlus, millised otsu-
sed tehakse järgmise eelarveprotsessi raames. Toodi ka välja, et hankijatel puudub 
innovatsiooni hankimise kogemus ning kuna see kõik tundub liiga keeruline, ei julgeta 
ka proovida. Samuti tulid esile ebameeldivad kogemused, kus innovatsiooni hanki-
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mise protsess võeti ette, tehti pikk eeltöö ja pandi palju ressurssi hanke läbiviimiseks, 
kuid tulemusi erinevatel põhjustel ei tulnud. Sellistel juhtudel ei oldud lähiajal valmis 
uuesti proovima, vaid sooviti võtta aega, et kogemusest järeldused teha. 

„Probleem ongi selles, et hankijatel puudub kogemus ja seda menetlusliiki ei julgeta kasu-
tada. Meie võtsime ka eksperimendi korras ette, ebaõnnestusime ja kohe uut järgi tegema 
ei kipu.“

„Selleks, et innovatsioonihange töötaks, tuleb väga põhjalik ettevalmistus majas teha. Het-
kel me ei lähe rohkem innovatsioonihankega hankima.“

3. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD

Kokkuvõttes tulid intervjuudest keskvalitsuse esindajatega esile järgmised innovat-
siooni soodustavad tegurid:

• Innovatsiooni toetav organisatsioonikultuur, mille loomulik osa on pidev uuen-
damine (majasisesed üleskutsed innovaatilisteks ideedeks, innovatsioon kui 
loomulik osa igapäevatööst, motivatsioonisüsteem, mis toetab innovatsiooni).

• Eraldi ametikoht, mille eesmärk on innovatsiooni toetada ja innovaatilisi pro-
jekte läbi viia (innovatsiooninõunik, arendusjuht, valdkonnajuht).

• Juhtkonna toetus innovatsioonile ja innovaatiliste riigihangete korraldamisele.

• Töötajate piisavad teadmised ja oskused uuenduslikuks mõtlemiseks ja innovat-
sioonihangete läbiviimiseks, majasiseste ja -väliste koolituste pakkumine.

• Pidev koostöö tegemine, sh teenusedisaini meetodi kasutamine tööülesannetes.

• Innovatsiooni ja innovatsioonihangete läbiviimise sissekirjutamine strateegia-
tesse ja tööplaanidesse.

• Lisarahastus innovaatiliste riigihangete läbiviimiseks.

Intervjuudest tulid esile järgmised innovatsiooni piiravad tegurid:

• Koostöö puudulikkus, nii majasisene, avaliku sektori organisatsioonide vahel kui 
ka tellija ja pakkuja vahel.

• Juhtkonna toetus on vähene või puudub. Juhid filtreerivad ära altpoolt tuleva 
initsiatiivi.
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• Kõik töötajad ei soovigi olla uuenduslikud ning paljud ei mõista muudatuste 
vajalikkust.

• Keskseid teenuseid pakkuvad organisatsioonid peavad lähtuma telliva orga-
nisatsiooni soovidest ning paljud ei soovi veel lahendusi tellida innovaatilise 
hankega.

• Organisatsioon ei ole valmis innovatsioonihankega kaasnevateks uuendusteks 
ja muudatusteks.

• Töötajatel ei ole ette nähtud aega innovatsiooniga tegeleda ja innovatsioonihan-
keid läbi viia.

• Innovatsioonihanke protsess on väga pikk ja keeruline.

• Välisvahendite jäigad kriteeriumid, mille vastu eksimisel tuleb raha tagasi 
maksta.

• Suur hirm ebaõnnestumise ja eksimise ees. Avaliku sektori paradoks: ühest kül-
jest võib väike eksimus tuua kaasa suure kahju, teisest küljest on innovatsiooni 
lahutamatu osa eksimine ja ebaõnnestumine.

• Inimestel on segadus selle osas, mida üldse käsitletakse innovaatilise 
riigihankena.

• Keerukamate projektide puhul ei ole pakkujaid või on ainult üks pakkuja ning 
puudub konkurents. Või teistpidi, ei ole võimalik projekti jätkata eelmise pakku-
jaga, kuna keegi teeb soodsama pakkumise ning koostööd tuleb alustada otsast 
peale.

• Piirangud väljastpoolt, näiteks muutused EL-i regulatsioonides või poliitilised 
muudatused.

Intervjuudest ja ka erialakirjandusest tulenevalt tehakse artikli lõpetuseks järgmised 
ettepanekud nii innovatsiooni edendamise kui ka innovatsiooni hankimise soodusta-
miseks Eesti keskvalitsuse tasandil: 

1. Pöörata rohkem tähelepanu organisatsioonikultuurile, mis peab innovatsiooni 
toetama ja mitte seda pärssima – vähendada bürokraatiat, soodustada koos-
tööd, võimaldada aega ja ressurssi innovatsiooniks jne.

2. Juhtkonna tugi innovatsiooni hankimisel on võtmetähtsusega – kui seda ei ole 
või on tugi vähene, tuleb organisatsiooni sees läbi mõelda, kuidas juhtide kaasa-
tust ja toetust suurendada.
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3. Tegeleda töötajate teadmiste ja oskuste suurendamisega innovatsiooni han-
kimise vallas, et oleks inimesi, kes oskaksid ja kelle tööülesanded näeksid ette 
innovatsiooni hankimisega tegelemist.

4. Pöörata rohkem tähelepanu koostöö suurendamisele igal tasandil – nii orga-
nisatsioonide sees, avaliku sektori organisatsioonide vahel (praktikate ja koge-
muste jagamine) kui ka hanke tellijate ja pakkujate vahel. Koostöö peab saama 
avaliku sektori loomulikuks osaks. 

5. Jagada rohkem innovatsiooni hankimisega seotud informatsiooni ning julgus-
tada organisatsioone jagama innovatsiooni hankimisel saadud kogemusi.  

6. Suurendada riiklikult rahastatavate innovatsiooni edendavate programmide 
ja projektide arvu ning viia läbi rohkem sarnaseid üritusi nagu innovatsiooni-
sprindid ja -programmid Riigikantselei Innovatsioonitiimi eestvedamisel.
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SISETURVALISUSE ASUTUSTE VAJADUSED 
VÄLISKESKKONNAST TULENEVATE 

ÜLESANNETEGA TOIMETULEKUKS JA  
NENDE DÜNAAMIKA 2017–2022 

Võtmesõnad: turvalisus, migratsioon, raske ja organiseeritud 
kuritegevus, küberkuritegevus, terrorism

Ülevaade. Artikkel kirjeldab siseturvalisuse asutuste väliskeskkonnast tulenenud 
ülesannete, vajaduste ja võimelünkade väljaselgitamist Euroopa Komisjoni rahasta-
tud projektis ILEAnet aastatel 2017–2022 ning projekti raames korraldatud uurimuse 
tulemusi. Projektis teostati üheksa dokumendianalüüsi ja rahvusvahelist küsitlust 
ning koguti täiendavat teavet projekti praktikute koostööportaalis käsitletud teemade 
põhjal. Projekt ILEAnet keskendus Euroopa riikide siseturvalisuse asutuste vajadus-
tele projekti alguses määratud neljas fookusvaldkonnas – organiseeritud kuritegevus, 
küberkuritegevus, ebaseaduslik ränne ja terrorism – ning kolmes nendega seotud 
teemas (kuritegevuse rahastamine, tehnoloogilised lahendused kuritegevuse vastase 
võitluse toetamiseks ning isikute vanuse määramine). Kuna vaadeldud perioodi jäi ka 
COVID-19 pandeemia ning Venemaa Föderatsiooni sissetung Ukrainasse, siis uuriti 
2022. aasta kevadel täiendavalt ka nende sündmuste mõju siseturvalisuse asutuste 
vajadustele eeltoodud valdkondades.
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SISSEJUHATUS

Projekti ILEAnet1 eesmärk oli aastatel 2017–2022 arendada siseturvalisuse valdkonna 
praktikute võrgustikku Euroopas ning toetada teadus-, arendus- ja innovatsioonitege-
vusi siseturvalisuse valdkonnas paremaks toimetulekuks asutuste ees seisvate üles-
annetega. Projektis osales 21 siseturvalisuse asutust, õppeasutust ja muud organisat-
siooni 17 riigist. 

Siseturvalisuse valdkonna asutuste toetamiseks ning nende vajaduste ja võimelün-
kade väljaselgitamiseks töötati projektis välja kolmeetapiline protsess (Rybicki, 2022, 
p. 17; Savimaa, 2022, p. 10). Esimeses etapis selgitati välja, millised on asutuste pea-
mised probleemid ja vajakajäämised, et tulla edukalt toime siseturvalisuse väliskesk-
konnast tulenevate ülesannetega peamistes fookusvaldkondades: organiseeritud 
kuritegevuse, küberkuritegevuse, ebaseadusliku rände ja terrorismi tõkestamisel ning 
nendega seotud teemades. Selle põhjal uuriti teises etapis erinevates riikides toimi-
vaid häid meetodeid ja loodi veebipõhine teadmuskeskkond Knowledge Factory, mis 
sisaldas teemakohaseid juhiseid ja soovitusi. Nende probleemide korral, kus sobivad 
kogemused ja lahendused puudusid, hakati kolmandas etapis otsima võimalikke aren-
gusuundi ja uudseid lähenemisi väljastpoolt siseturvalisuse valdkonda, et pakkuda 
valdkonnale arendus- ja innovatsioonivõimalusi. (Rybicki, 2022, p. 17).

Selline kolmeetapiline tsükkel viidi läbi iga fookusteemaga. 

Projekti ILEAnet raames välja töötatud kolmeetapilist protsessi siseturvalisuse asu-
tustele väliskeskkonnast tulenevate ülesannete, vajaduste ja võimelünkade väljasel-
gitamiseks dokumendianalüüsile ja küsitlusele tuginedes, selle põhjal häid kogemusi 
jagava veebipõhise teadmushalduskeskkonna loomist ja tutvustamist ning lisaks väl-
jastpoolt siseturvalisuse valdkonda siseturvalisusele sobivate arendus- ja innovat-
siooniideede analüüsimist ja levitamist soovitatakse hea näitena kasutada ka teiste 
arendus- ja innovatsiooniprojektide juures siseturvalisuse valdkonna arengu kiiren-
damiseks ning väliskeskkonna trendidega paremaks kohanemiseks. (Rybicki, 2022, 
pp. 23–24)

1  Innovation by Law Enforcement Agencies networking (ILEAnet). Euroopa Komisjoni rahastus-
programmi Horisont 2020 grandileping 740714. DOI 10.3030/740714. https://cordis.europa.
eu/project/id/740714.
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ülevaateartikkel

1. ANDMETE KOGUMISE METOODIKA

Projekti ILEAnet raames alustati 2017. aastal praktikute vajaduste ja võimelünkade 
uurimist neljal teemal: ebaseaduslik ränne, organiseeritud kuritegevus, küberkuri-
tegevus ning terrorism. 

Vajaduste analüüsiks koguti lähteandmed kolme tüüpi allikatest (Savimaa, 2022, 
p. 10). Kõigepealt viidi iga teema kohta läbi dokumendianalüüs, mille raames uuriti 
EL-i strateegilisi ja poliitikadokumente, teadus- ja arendusprojektide tulemeid ning 
sobivuse korral ka liikmesriikide vastavaid dokumente. Keskmiselt tuvastati ning ana-
lüüsiti iga teema kohta 23–35 dokumenti. Dokumendianalüüsiga tuvastati peamised 
probleemkohad ja potentsiaalsed võimelüngad. Selle põhjal koostati ja viidi 2018. 
aasta kevadel EU Survey veebikeskkonnas läbi neli küsitlust, millele vastasid projekti 
võrgustiku liikmed ja koostööpartnerite esindajad. Küsitluse tulemusena jõuti sise-
turvalisuse praktikute reaalsete vajadusteni uuritavate teemade lõikes. Täiendavalt 
vaadeldi ILEAneti praktikute veebiportaali vestlustes esile kerkinud teemasid ja nende 
vastuseid, mis samuti kajastasid aktuaalseid probleeme ja võimelünkasid.

Seniste analüüside tulemusena tuvastati vajadus täiendavalt uurida kübertoetatud 
ja kübervõimaldatud kuritegevust (Savimaa, 2018, p. 10). 2018. aastal korraldatud 
dokumendianalüüsi hõlmati ka Euroopa koostööprojektide tulemeid ning mitmeid 
publikatsioone ja teadusartikleid. Vastav küsitlus viidi läbi 2019. aastal.

Esimese viie uuringu tulemusena selgus, et kõigis teemades peetakse oluliseks saada 
täiendavat tuge finantstehingute menetlemiseks, kuna see on sageli võti organisee-
ritud kuritegevuse, küberkuritegevuse, terrorismi ja ebaseadusliku rände mahitamise 
rahastamisel. Seetõttu keskendusid kuues dokumendiuuring ja küsitlus 2019. aastal 
just sellele teemale. (Savimaa, 2019, p. 95)

Ebaseadusliku rände tõkestamise uuringust ja 2018. aasta ILEAneti konverentsi arute-
ludest selgus vajadus täpsemalt uurida ebaseadusliku rände tõkestamise toetamist 
kaasaegsete tehnoloogiate abil. Dokumendianalüüs ja küsitlus viidi läbi 2019. aastal. 
(Savimaa, 2022, p.18)

Migratsioonikontrolli ja ebaseadusliku rände probleemistikust tõusis ka kolmas täien-
dava uurimise teema – isikute vanuse määramine. Teema oli ka peateemaks ILEAneti 
3. konverentsil 2020. aastal. Dokumendianalüüs ja küsitlus viidi läbi aprillis-mais 2021. 
(Savimaa, 2022, pp. 18–19)

Siseturvalisuse väliskeskkond muutus aastatel 2020–2022 märgatavalt. COVID-19 
pandeemia tõi uusi ülesandeid nii avaliku korra tagamisel ja sisepiiride kontrolli aju-
tisel taastamisel kui ka asutuste enda toimepidevuse korraldamisel. Venemaa Föde-
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ratsiooni (edaspidi VF) sissetung Ukrainasse ja sõda Ukrainas on toonud kaasa uued 
kohustused massilise põgenikerändega tegelemisel ning siseturvalisuse valdkonna 
valmisoleku tõstmisel potentsiaalsete välisohtude tõttu. Seetõttu viidi 2021–2022 
läbi täiendav uuring, et võrrelda varasemate uuringute tulemuste kestlikkust ning 
valdkonna vajaduste ja võimelünkade trende. Dokumendianalüüs viidi läbi 2021. 
aasta sügisel ning küsitlus 2022. aasta kevadel. Kokku viidi projekti ILEAnet raames 
läbi üheksa dokumendianalüüsi ja küsitlust.

2. MUUTUSED VÄLISKESKKONNAS

Väliskeskkonna muutusi uuriti projekti viimasel aastal täiendavalt selleks, et tuvas-
tada, kas projekti ILEAnet varasemate uuringutega tuvastatud siseturvalisuse asu-
tuste vajadused ja võimelüngad ning nende põhjal antud soovitused on endiselt asja-
kohased ka projekti lõppedes 2022. aastal. Selles peatükis on kokkuvõtlikult esitatud 
uuringus (Savimaa, 2022, pp. 20–23) toodud ülevaade muutustest siseturvalisuse 
väliskeskkonnas.

Olulisim immigratsioonitrend EL-i on 2022. aastal tulenenud VF sissetungist Ukrai-
nasse ja sealsetest põgenikest. Hinnanguliselt lahkus Ukrainast veebruarist oktoobrini 
u 7,8 miljonit isikut, peamiselt Poolasse, aga ka teistesse riikidesse (UNCHR, 2022). 
Juunist oktoobrini 2022 on lahkumine pigem stabiliseerunud ning toimub ka tagasi-
ränne Ukraina lääneossa. Samas on taas kasvanud ka ebaseadusliku rände surve EL-i. 
Kuigi rändevood vähenesid 2020. ja 2021. aastal COVID-19 pandeemia tõttu, siis on 
2022. aasta esimese kaheksa kuuga EL-i piiridele jõudnud taas rohkem illegaalseid 
immigrante kui 2016. aastal (Frontex, 2022).  

Lisaks senistele marsruutidele Lääne-Balkanil ja üle Vahemere tekkisid 2021. aastal 
uued mahitatud marsruudid, mh Valgevene kaudu EL-i piirini Poolas ja Leedus, mis on 
näide mahitavate riikide või organisatsioonide globaalsete geopoliitiliste huvide män-
gust. Arvestades ka mõne aasta tagust lühiajalist rändeteed läbi VF-i Soome piirile, 
on vajadus tagada piiril füüsiline turvalisus ja turvalisus massiimmigratsioonikatsete 
korral jätkuvalt aktuaalne kõigi EL-i piirilõikude puhul. (Savimaa, 2022, p. 20)

Jättes kõrvale Ukraina sõjast tuleneva, on organiseeritud kuritegevus endiselt pea-
mine oht EL-i sisejulgeolekule. Ligikaudu 40% EL-i kuritegelikest võrgustikest on seo-
tud ebaseaduslike uimastitega kauplemisega. Samal ajal kasutab üle 80% kuritegeli-
kest võrgustikest legaalseid äristruktuure. Korruptsioon ja seaduslike äristruktuuride 
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kuritarvitamine on Euroopas tõsise ja organiseeritud kuritegevuse põhijooned. Kaks 
kolmandikku kurjategijatest kasutab korruptiivseid võtteid regulaarselt. (Europol, 
2021a, pp. 10–11) Europol toob välja kolm tulevikuvaldkonda, kuhu organiseeritud 
kuritegevusel võib olla huvi tungida ja aktiveeruda: digitaliseerumine, geopoliitilised 
tegurid ja roheline üleminek (Europol, 2021a, pp. 92–93). 

Küberkuritegevuses on lunarahanõuded ja kelmused on endiselt aktuaalsed. COVID-
19 pandeemia tulemusel on tekkinud mitmeid andmepüügikirju, mis jäljendavad ter-
vishoiuasutusi (Kelly, 2021). Näiteks said isikud e-kirju ja kõnesid, milles lubati neile 
vaktsineerimist COVID-19 vastu, kui nad esitavad küsitud isikuandmed, või saada nõu 
tervishoiutöötajalt, kui nad vajutavad vastavale lingile (Finances Online, 2022). 

Kuigi terrorirünnakute arv on viimastel aastatel stabiilne, on märgata mõningaid 
suundumusi: 2020. aastal kahekordistus Euroopas (EL, Šveits ja Ühendkuningriik) 
lõpule viidud džihaadirünnakute arv võrreldes 2019. aastaga. Reisimise ja füüsiliste 
kohtumiste piirangud tõid kaasa terroristliku ja äärmusliku sisu ja võrgustike tarbi-
mise suurenemise internetis. Rünnakuid viisid läbi üksikosalejad. Ründajatel oli eri-
nev taust, mis teeb ennetamise keerulisemaks. Terroristide radikaliseerumine jätkub 
vanglates. (Europol, 2021b, pp. 7–9)

3. SISETURVALISUSE ASUTUSTE VAJADUSED JA VÕIMELÜNGAD

2017. aastal korraldatud dokumendianalüüsi tulemusena tuvastati ebaseadusliku 
rände tõkestamisega seonduvalt 12 probleemset teemat, mille puhul toodi sisetur-
valisuse asutuste juures esile vajakajäämisi. 2018. aasta küsitluse tulemusena nime-
tasid praktikud neist kolme peamisena teabe kogumist illegaalsetelt immigrantidelt, 
koostööteabe jagamise puudulikkust EL-i asutuste ja riiklike siseturvalisuse asutuste 
vahel ning võltsitud dokumentide tuvastamist. 2022. aastal oli vastanute jaoks kõige 
olulisem probleem võltsitud dokumentide tuvastamine. Tähtsuselt teine probleem oli   
jätkuvalt koostööteabe jagamise puudulikkus EL-i asutuste ja riiklike siseturvalisuse 
asutuste vahel ning kolmandana toodi välja ebaseaduslikult sisenevate kolmandate 
riikide kodanike registreerimise keerukus dokumentide puudumise korral. Võrdluseks 
võib märkida, et ebaseaduslikult sisenevate kolmandate riikide kodanike registreeri-
mine oli 2018. aastal uuringus alles 11. kohal. Seda võib põhjendada sellega, et kui 
2018. aastal toimunud suurema rändesurve tõttu oli taustateabe kogumine ja olukor-
rateadlikkuse saavutamine kriitilisem kui registreerimise täpsusega seotud aspektid. 
2022. aastal oli illegaalsetelt immigrantidelt teabe kogumine (2018. aasta küsitluse 
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põhjal olulisim probleem) potentsiaalse lahendamist vajava teemana neljandal kohal, 
mis näitab, et selle tähtsus on endiselt väga suur. (Savimaa, 2022, pp. 30–31)

Organiseeritud kuritegevuse menetlemise ja tõkestamise valdkonnas tõid 2018. 
aasta küsitlusele vastanud kolme olulisima vajakajäämisena välja finantsuurimiste 
läbiviimise vähest tulemuslikkust, ebapiisavat koostööd uimastitega kaubitsemisega 
võitlemisel ning ebapiisavat teabe jagamist EL-i turvalisusega seotud asutuste ja 
riiklike korrakaitseasutuste vahel. 2022. aasta küsitluse tulemused näitasid, et olu-
lisimaks probleemiks on tõusnud asutuste ebapiisav koostöö uimastitega kaubitse-
misega võitlemisel. Tähtsuselt teise vajakajäämisena märgiti teabe jagamist EL-i tur-
valisusega seotud asutuste ja riiklike korrakaitseasutuste vahel. Kolmandana toodi 
võrdselt välja kaks probleemi: suurem vajadus ühiste riikidevaheliste uurimisrühmade 
moodustamiseks ning võltsitud dokumentidega seonduv. Probleemide trendi muu-
tuse ühe põhjusena võib hinnata, et 2018. aastal toodud suurim probleem (finants-
uurimiste läbiviimine) oli 2019. aasta aprillis toimunud korrakaitseasutustele suuna-
tud ILEAneti koolitusseminari põhiteema ja ilmselt leiti sealt ka lahendusi. (Savimaa, 
2022, pp. 32–33)

Küberkuritegevuse tõkestamise valdkonnas hinnati 2018. aastal kõige olulisemateks 
probleemideks toimepanijate tuvastamist küberrünnaku tööriistade taga, tumevee-
bis toimuva ja sealt lähtuvate ohtude tuvastamine ning ebapiisavat rahvusvahelist 
valmisolekut küberrünnakuteks elutähtsa teenuse taristu toimepidevuse vastu. 2022. 
aastal oli toimepanijate tuvastamine endiselt peamine probleem, aga teisele kohale 
oli tõusnud küberruumis laste seksuaalse ärakasutamise kuritegude parem registree-
rimise vajalikkus ning kolmandale kohale vajadus täiustada korrakaitseasutuste rea-
geerimise, ennetuse ja teadlikkuse tõstmise strateegiaid. (Savimaa, 2022, pp. 31–32)

Terrorismi tõkestamise valdkonnas ei olnud nelja aastaga samuti olulisi muutusi. Kui 
2018. aastal olid kolm kõige olulisemat väljakutset teabe jagamine, elanikkonna kaitse 
ning piirihalduse ja sisejulgeoleku infosüsteemide täiustatud koostalitlusvõime, siis 
2022. aastal oli teabe jagamine endiselt olulisim tõhustamist vajav teema. Piirihal-
duse ja sisejulgeoleku infosüsteemide täiustatud koostalitlusvõime oli tõusnud teisele 
kohale ning kolmandana toodi välja operatiivkoostöö tugevdamise vajadus, mis oli 
2018. aastal neljandal kohal. Elanikkonna kaitse teema oli 2022. aastaks terrorismi-
valdkonnas langenud seitsmendaks; seda saab seostada terrorirünnakute arvu vähe-
nemisega Euroopas aastatel 2020–2021. (Savimaa, 2022, p. 31)

2019. ja 2022. aastal uuriti ka teemasid, mis on seotud siseturvalisuse asutuste 
parema suutlikkusega viia läbi finantsuurimisi selleks, et toetada organiseeritud 
kuritegevuse, küberkuritegude, terrorismi ja ebaseadusliku rände mahitamise juhtu-
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mite menetlemist. Vajadused on üldjoontes muutmatuna püsinud. Peamiste problee-
midena toodi välja (Savimaa, 2022, pp. 33–34):

• vajalikud on tõhusad volitused edukate finantsuurimiste läbiviimiseks, kasuta-
des mitmesuguseid eritehnikaid;

• vajalik on suurem õigus kriminaaltulu jälitamiseks, arestimiseks ja konfiskeeri-
miseks, sealhulgas võimalus kiiresti arestida kostja (või sellega seotud kolman-
date isikute) vara;

• vajalik on parem võimekus tulla toime uute tehnoloogiliste lahendustega.

2019. aastal oli esikolmikus ka vajadus finantsjuurdluste täieliku ulatuse, potentsiaali 
ja asjakohasuse tunnustamine raske organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu 
võitlemisel ning vajadus mitte piirata finantsuurimiste ulatust ainult finantskurite-
gudega. Tundub, et kolme aasta jooksul on enamikus Euroopa riikides teadvustatud 
laiema pildi nägemise vajadust. (Savimaa, 2022, pp. 33–34)

Nii 2021. kui 2022. aastal küsiti korrakaitseasutuste probleeme ja vajadusi seoses isi-
kute vanuse määratlemisega dokumentide puudumisel. Kuigi kahe küsitluse vahele 
jäi vaid aasta, rõhutati varasema tuvastamisviiside tähtsustamise asemel enam lap-
sekesksust ja laste kaitset. 2021. aastal olid kolm kõige olulisemat probleemi vanuse 
hindamise tehnikate täpsus ja usaldusväärsus, tõhusate, järjepidevate ja õigeaegsete 
menetluste puudumine vanuse kindlaksmääramiseks ja vanuse hindamiseks liikmes-
riikides ja liikmesriikide vahel ning laste kui täiskasvanute (või täiskasvanute kui laste) 
võimalikud väärtuvastused esmasel kontaktil korrakaitseasutustega. 2022. aastal tõid 
vastajad olulisima teemana välja viimati mainitu ning tähtsuselt teine probleem sel-
les teemas oli lapsekeskne, lapsetundlik ja lapse õigusi arvestav lähenemine vanuse 
hindamisele ja vanuse määramisele. Kolmandana rõhutati võrdselt olulisena vajadust 
tuvastada ja toetada sisse rännanud lapsi, kes satuvad korrakaitseasutuste tähele-
panu alla, kes on „kadunud“ või rändajate smugeldamise või inimkaubanduse ohvrid, 
ning jätkuvalt toodi esile ka vanuse hindamise tehnikate täpsust ja usaldusväärsust. 
(Savimaa, 2022, p. 34)
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KOKKUVÕTE 

COVID-19 pandeemia alates 2020. aastast ning VF-i sissetung ja sõda Ukrainas 2022. 
aasta veebruarist mõjutas siseturvalisuse valdkonna asutuste protsesse ja tegevust. 
Siiski näitas uuring, et suurem osa vajadustest ja võimelünkadest traditsioonilistes 
fookusteemades on püsinud nelja aastaga muutumatuna. Oli ka mõningaid erandeid. 
2018. aastal oli ebaseadusliku rände surve suurem kui 2022. aastal ning luureand-
mete kogumine ja olukorrateadlikkus oli teravam kui registreerimisega seotud aspek-
tid, samas võimaldab 2022. aastal korrektse registreerimise protsess hiljem pikemas 
perspektiivis paremat teadlikkust ja seetõttu on vastav suutlikkus varasemast oluli-
sem. Seoses terrorirünnakute arvu vähenemisega Euroopas aastatel 2020–2021 ei 
ole elanike aktiivne kaitsmine praegusel hetkel kriitiline. Pigem on fookus üldisel ela-
nikkonna kaitsel ja paremal valmistumisel kriisideks. Küberkuritegevuse puhul näitas 
2018. aasta küsitlus vajadust keskenduda elutähtsa taristu toimepidevuse tagamiseks 
ja oskustele tumeveebis tegutsemiseks. 2022. aastal keskendutakse pigem stratee-
gilisele ja ennetavale tegevusele haavatavate rühmade kaitseks. Samuti on isikute 
vanuse määramisega seotud fookus pöördunud lapsekesksusele ja isikute õiguste 
tagamisele. (Savimaa, 2022, pp. 39–41)

Siseturvalisuse asutuste üldistatud vajaduste ja võimelünkade põhjal – rakendades 
artikli esimeses peatükis kirjeldatud kolmeetapilist protsessi – sai projekti kestel või-
malikuks sobivate lahenduste ja ideede jagamine teadmushalduskeskkonna kaudu, 
samuti täiendavate arendustegevuste läbiviimine uute võimalike lahenduste leidmi-
seks näiteks finantsuurimise toetamisel, tehniliste lahenduste kasutuselevõtul küber-
kuritegevuse menetlemiseks või isikute vanuse tuvastamisel.
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teadurina.
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MEDITSIINIKUTSETE MENETLEMISE MUUDATUSED 
HÄIREKESKUSES

Võtmesõnad: hädaabi, kiirabi, kriteerium, ohuhinnang, algoritm

Ülevaade. Häirekeskus kasutas meditsiinikutsete menetlemisel perioodil 2008–2022 
algoritmipõhist küsimustikku, kus kiirabi vajadus selgus konkreetsete küsimuste jah- 
või ei-vastustest. Kiirabiressursi senisest efektiivsemaks kasutamiseks soovis Eesti Kiir-
abi Liit varasemast paremat küsimustikku.

2017 alustasid Terviseamet ja Eesti Kiirabi Liit koostöös Häirekeskusega kriteeriumi-
põhise meditsiinikutsete küsimustiku välja töötamist. Aluseks võeti Scandinavian 
Index küsimustik, see tõlgiti, kohandati Eesti oludele, koostati koolituskava, arvesta-
des, et küsimustikuga töötavad päästekorraldajad. Vahepealsed koroonaviiruse aas-
tad pidurdasid uue küsimustiku kasutusele võtmist ja päästekorraldajate täiendkooli-
tusi. Häirekeskus alustas uue küsimustikuga 30.03.2022.

Artiklis antakse ülevaade meditsiiniteadete algoritmi ja kriteeriumipõhise kõnetööt-
luse põhimõtetest ning üleminekuga seotud muutustest Häirekeskuse töös.
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SISSEJUHATUS

Üleriigiliselt võeti Hädaabinumber 112 kasutusele 1. aprillist 2000 kiirabi ja pääst-
jate ning 11. veebruarist 2015 politseiressursside kutsumiseks. 2021. aastal helis-
tati hädaabinumbrile 1 050 015 korral ning abiandev ressurss saadeti välja 425 201 
korral, nendest 259 357 korral saadeti välja kiirabi ning 31 539 juhul oli tegemist 
komplekssündmustega. 

2008. aastast kasutusele võetud algoritmipõhine Eesti spetsialistide koostatud 
manuaal oli olemuselt jäik ja kasutatav ainult Eesti oludes. Praxise 2017. aasta aru-
andes toodi välja, et küsimustik vajab muutmist, et kõrge prioriteediga kutsed oleksid 
tõesti need, kus patsiendi seisund nõuab kiiret kiirabi väljasõitu ning põhjendamata 
väljasõite oleks vähem (Praxis, 2017).

Häirekeskus kasutab meditsiiniteadete menetlemisel ja abi välja saatmisel Tervise-
ameti kinnitatud küsimustikku ja väljasõiduplaani (Siseminister 2017, § 5 lg 2; § 6 lg 1). 
Küsimustik koosneb kindlatest tüüpjuhtumitest ja menetlemise juhistest, mille alusel 
antakse ohuhinnang ning määratakse reageerivale ressursile kiirusprioriteet. Riigiti on 
ühtsele hädaabinumbrile 112 tehtud kõne töötlemine lahendatud erinevalt, näiteks 
Ühendkuningriigis ja Taanis (vt Joonis 1 a) toimub kõne filtreerimine ja seejärel suu-
namine kõige asjakohasemale ametkonnale (nt pääste, kiirabi). Peale suunamist vas-
tab meditsiinilisele abivajadusele eelneva töökogemusega õde või parameedik, kes 
selgitab välja ressursi vajaduse. Eestis on sarnaselt Soomele ja Rumeeniale kasutusel 
süsteem, kus kõnele ei vasta mitte tervishoiutöötaja vaid teatud piiratud meditsiini-
lise ettevalmistusega operaator (vt Joonis 1 b, c).
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Joonis 1. Häirekeskuse kõnele vastamine erinevates riikides: a) Ühendkuningriigi 
näide, kus esmalt selgitatakse välja, millist ressurssi vajatakse ning seejärel suuna-
takse kõne vastavasse ametkonda; b) Soome näide, kus sama inimene vastab kõnele 
ja saadab välja abi; c) Rumeenia näide, kus kõnele vastab üks töötaja (I aste), aga abi 
saadab välja teine töötaja – logistik (II aste) (EENA, 2020) 
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1. MEDITSIINIKUTSETE MENETLEMINE

Eluohtlikus seisundis inimese pääsemine sõltub ellujäämise ahelast (ka pääste- või 
elustamise ahel). Esimene samm ahelas on juurdepääs elu päästvale abile, mis algab 
eluohtliku seisundi tuvastamisega ning lõppeb abi saabumisega (viimane etapp on 
abi osutamine haiglas). Oluline on, et kõik oskaksid eluohtlikku seisundit ära tunda, 
abistada, helistada hädaabinumbril ja anda vajalikku infot (sh määrata asukohta). 
(Cummins et al., 1991, pp. 1832–1833) Tähtis on helistaja intervjueerimine ning vaja-
liku informatsiooni kogumise täpsus ja kiirus. Meditsiinilistele kõnedele vastamisel on 
kaks peamist eesmärki: vajadusel saata sündmuskohale tarvilik ressurss ja abistada 
kohapealse esmaabi andmisel (Larribau et al., 2020, pp. 1–2), st päästekorraldaja ei 
pane diagnoosi, vaid hindab inimese seisundit ja abivajadust.

Kiirabi ressurss on piiratud ning ajalooliselt on arutletud, kuidas paljude samaaegsete 
abivajajate korral teha valik, keda abistada enne ja keda hiljem. Mõistet triaaž (prant-
susepäraselt trier) kasutatakse 18. saj lõpust, mil Napoleoni armee kirurg alustas abi-
vajajate sorteerimisega. Tänapäeval eristatakse triaaži puhul kolme faasi: esimene on 
triaaž kiirabivajaduse välja selgitamiseks, seejärel sündmuskohal meditsiinipersonali 
tehtav triaaž ja kolmandana triaaž haigla erakorralise meditsiini osakonnas. (Robert-
son-Steel, 2006, pp. 154–155) Eestis kasutatavad kiirabi kiirusprioriteedid on toodud 
tabelis 1.

Tabel 1. Kiirusprioriteedid kiirabi väljasaatmisel (Vabariigi Valitsus, 2018)

KIIRABI VAJAVAD VÄLJAKUTSED, NENDE MENETLEMINE JA NEILE REAGEERIMINE 

D(delta)-prioriteediga väljakutse. Abivajaja seisund on eluohtlik. Kiirabibrigaad tuleb välja saata ühe 
minuti jooksul.

C(charlie)-prioriteediga väljakutse. Abivajaja seisund on erakorraline ja võib olla potentsiaalselt eluoht-
lik või esineb sündmusel kõrgendatud oht abiandja elule või tervisele. Kiirabibrigaad tuleb välja saata 
nelja minuti jooksul.

B(bravo)-prioriteediga väljakutse. Abivajaja seisund ei ole erakorraline ja ta ei vaja kiiret sekkumist, 
kuid tema haigestumine või trauma võib vajada diagnostikat ja/või ravi või teade pärineb isikult, kes ei 
oska anda abivajaja seisundi kohta mingit teavet. Kui samal ajal ei ole D- ega C-prioriteediga väljakut-
set, saadetakse kiirabibrigaad välja esimesel võimalusel, kuid hiljemalt ühe tunni jooksul.

A(alfa)-prioriteediga väljakutse. Abivajaja seisund ei ole erakorraline, tema seisund on stabiilne ning 
puudub oht abivajaja elule, kuid kiirabi vajadus on lähtuvalt kiirabi tüüpjuhtumitest tuvastatud. Kiir-
abibrigaadi võib välja saata kahe tunni jooksul.

N(nõustamine)-prioriteet*. Kiirabi välja ei sõida, vaid päästekorraldaja ühendab vajadusel kõne liiniga 
1220 või soovitab abivajajal kergemate kaebuste korral pöörduda perearsti vastuvõtule.

*Määruseväline prioriteet, mis lisandus üleminekuga kriteeriumipõhistele ohuhinnangutele.
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Enne kiirabiressursi väljasaatmist tuleb välja selgitada selle vajalikkus. Selleks on 
kasutusel kaks lähenemist: esimene neist rajaneb algoritmil, mis koosneb kindlatest 
küsimustest ja ettemääratud tegevustest (levinuim medical priority dispatch, MPD); 
teine lähenemine tugineb juhistele ja kriteeriumitele (criteria-based dispatch, CBD). 
Tavapäraselt on levinud, et algoritmil põhinevat lähenemist kasutatakse keskustes, 
kus töötajad ei ole spetsiifilise meditsiinilise ettevalmistusega ning kriteeriumipõhise 
käsitlemisega töötatakse meditsiinilise erihariduse saanud töötajatega. (Moser et al., 
2017, p. 1; Bohm & Kurland, 2018, p. 1; Perry et al., 2019, p. 2) Näiteks olid varem 
erinevates Šveitsi regioonides kasutusel korraga mõlemad lähenemised (Moser et al., 
2017, p. 1).

Algoritmipõhist küsimustikku kasutatakse põhiliselt USA-s, kust see 1970-ndatel 
alguse sai. Triaaži korraldamiseks telefoni teel kasutatakse standardiseeritud proto-
kolli reageeriva ressursi planeerimiseks. Algoritmis määrab iga helistaja vastus järg-
mise küsimuse ja sisaldab kolme komponenti – võtmeküsimused, abi ja juhised –, 
tulemuseks on kiirusprioriteet sündmuskohale jõudmiseks. Küsimustikus on konk-
reetsed jah/ei küsimused ning menetlemine ei vaja spetsiifilist meditsiinilist etteval-
mistust, aga kasutaja peab olema õpetatud manuaali kasutama. (Perry et al., 2019, 
p. 2)

Kriteeriumipõhise küsimustiku kasutamine sai 1989. aastal alguse samuti USA-s ja 
seda on edasi arendatud Norras ja Taanis. Küsimustikus kasutatakse avatud küsimusi, 
et selgitada välja, millist abi ja kui kiiresti vajatakse, ning anda soovituslikud juhised. 
(Andersen, 2014; Perry et al., 2019, p. 2) 

Uuringutest ei selgu, et teatud liiki küsimustiku (algoritmi või kriteeriumi) kasutamine 
oleks teisest efektiivsem. See sõltub riikide eelistustest, abi korraldusest ja koolitus-
test. (Dami et al., 2015; Plodr et al., 2016; Moser et al., 2017). Uuringutes on välja 
toodud, et kriteeriumipõhine lähenemine parandab elanikele suunatud teenuse kvali-
teeti ja vähendab ala- ja üleprioritiseeritud sündmusi (Dami et al., 2015; Moser et al., 
2017; Torlén et al., 2017). Ala- ja üleprioritiseerimise hindamiseks kasutatakse tea-
duskirjanduses Häirekeskuse ja kiirabi antud prioriteetsuse võrdlusanalüüsi. Abivaja-
duse hindamine telefoni teel ei ole sama, mis patsiendiga vahetult tegelemine, ning 
seetõttu ei saa välja tuua, et ühel või teisel kõnemudelil on kindlasti vajalik meditsiini-
line eriharidus, pigem on vajalik meditsiinialaste kõnede töötlemiseks täiendkoolitus/
ettevalmistus (Clawson et al., 2013, pp. 20–21). Eestis lähtuti põhimõttest, et senist 
asutustevahelist töökorraldust ei muudeta, vaid uut küsimustikku rakendatakse selli-
selt, et päästekorraldajatele viiakse läbi täiendav meditsiiniline täiendkoolitus.
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2. MEDITSIINIKUTSETE TÖÖTLEMINE EESTIS

2.1. Ajalooline ülevaade

Enne ühtse Häirekeskuse loomist olid erinevates Eesti regioonides kasutusel erinevad 
küsimustikud. Põhja-Eestis oli kasutusel Rootsi algoritmi tõlge, Lõuna-Eestis Eesti Kiir-
abi Liidu välja töötatud juhend, mis eeldas, et operaator on meditsiiniharidusega. (Rii-
gikontroll, 2004) 2004. aastal alustati ühtse algoritmi välja töötamist. Algoritmipõhine 
küsimustik võeti kasutusele 01.04.2008. Küsimustikus oli 49 erinevat tüüpjuhtumit 
põhikaebuste ja reeglistikuga, mida päästekorraldaja väljakutse menetlemisel järgima 
peab. Tüüpjuhtumi siseselt jagunesid täpsustavad küsimused kolmeks osaks: 1) elu-
ohtliku seisundi võimalikkus, 2) täpsustatakse seisundit ja konkreetseid kaebuseid ja 
3) küsimused, mis võivad mõjutada eelnevalt valitud sündmuse prioriteeti (nt ajaline 
faktor, vanus). (Freiberg, 2008, lk 29) Rahvusvaheliselt soovitatakse meditsiiniküsi-
mustikku kaasajastada iga 5–10 aasta tagant (Clawson et al., 2013, p. 20).

Kriteeriumipõhise hindamise väljatöötamist alustati 2017. aastal, millele järgnes küsi-
mustiku kohandamine Eesti oludele, päästekorraldajate täiendkoolitused, IT kaasajas-
tamine, ning uus küsimustik võeti kasutusele 30.03.2022. Manuaal on välja töötatud 
Skandinaavia Indexi põhjal Terviseameti tellimusel Eesti kiirabiettevõtete, haiglate, 
Häirekeskuse, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi ja teiste asjaga seotud struktuu-
ride ekspertidega. Häirekeskuse meeskond külastas uue küsimustiku ettevalmistuse 
käigus Taani Kopenhaageni piirkonda, et saada parem ülevaade kriteeriumipõhiste 
ohuhinnangute kasutamisest.

Kriteeriumipõhises küsimustikus on kirjeldatud peamised traumamehhanismid ja 
sagedasemad tervist ohustavad või eluohtlikud sümptomid. Kriteeriumid väljenda-
vad kliinilisi tunnuseid (nt külm higi), sümptomeid (nt valu rinnus) või situatsiooni (nt 
kukkumine 3 meetri kõrguselt), kuid mitte diagnoose. Päästekorraldajat suunatakse 
probleemist arusaamiseks küsima täpsustavaid küsimusi ning samal ajal lähtuvalt vas-
tustest määrama kiirusprioriteeti ning saatma välja vajalikku ressurssi ja/või andma 
vajalikke nõuandeid.

2.2. Küsimustike võrdlus

Vanas algoritmipõhises küsimustikus pidi päästekorraldaja abivajaduse väljaselgitami-
seks küsima konkreetseid küsimusi jah- või ei- vormis. Kõne alguses tuli valida konk-
reetne tüüpjuhtum, mille alusel selgus küsimuste abil abivajadus. Uues kriteeriumi-
põhises küsimustikus räägib abivajaja, mis juhtus, millised on põhilised sümptomid, 
ning kaebuste põhjal saab valida kriteeriumi, mis viitab konkreetsele tüüpjuhtumile 
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ja kiirusprioriteedile. Näiteks kui abivajaja kirjeldab hingamisraskuseid ja valu rinnus, 
mis viitavad infarktile, saab päästekorraldaja kohe valida vastava kriteeriumiga kiirus-
prioriteedi ja saata välja vajaliku ressursi, ilma et oleks vaja küsida kohustuslikke jah- 
või ei- lisaküsimusi.

Vanas küsimustikus oli 49 erinevat tüüpjuhtumit, uues aga 37, mis teeb päästekorral-
dajale erinevate tüüpjuhtumite vahel valimise lihtsamaks. Muutusid teatud tüüpjuh-
tumite nimetused.

Näiteks kõik vigastusi ja traumasid käsitlevad tüüpjuhtumid (11) koondati ühe tüüp-
juhtumi alla. Vanas algoritmipõhises küsimustikus oli rohkelt erinevaid tüüpjuhtu-
mipõhiseid reegleid, mida päästekorraldaja pidi abivajaduse väljaselgitamisel arves-
tama, enne kui selgus kiirabiressursi väljasaatmise vajadus. Näiteks tuli küsimustik 
püsivate krampide korral lõpuni esitada, enne kui kiirabiressursi vajadus selgus. Uues 
küsimustikus selliseid piiranguid ei ole.

Tabel 2. Kõne ülesehituse võrdlus

KÜSIMUSTIKUPÕHINE KRITEERIUMIPÕHINE

49 tüüpjuhtumit. 

Alajaotus 5 kategooriaks: eluohtlik, õnnetusjuh-
tumid ja traumad, kehaosad, sündroomid, muud 
juhtumid.

37 tüüpjuhtumit. 

Valikul liigutakse suunaga ülevalt alla: eluohtliku-
maid kriteeriumeid koondavad tüüpjuhtumid on 
eespool ja vähem eluohtlikud nimekirja lõpus.

Selgitada välja, kas kannatanu on teadvusel ja 
hingab. 

Valida tüüpjuhtum.

Selgitada välja, kas inimene vastab kõnetamisele 
ja raputamisele või äratamisele. 

Valitud tüüpjuhtumi täpsustused, jah/ei vastused.

Lisaküsimused, jah/ei vastused.

Kiirusprioriteet (v.a eluohtlikud seisundid, kus 
kiirusprioriteet selgub kohe pärast põhiküsimuste 
küsimist). Alarmeerimine.

Selgitada välja teataja probleem / helistamise 
põhjus. 

Valida soovitustest ja kriteeriumitest lähtuvalt 
välja üks kindel tüüpjuhtum. 

Valida esimene sobiv kriteerium (lähtuvalt sümp-
tomist, tunnustest ja sündmusest) prioriteedi 
määramiseks. Alarmeerimine. 

Märkida ära kõik kriteeriumid, mille esinemise 
kohta teatajalt info saadakse.

Kõik D-prioriteediga kriteeriumid, mis saadakse, 
ühendatakse meedikule, kes tegeleb esmase 
nõustamisega ja annab abi kuni kiirrabibrigaadi 
saabumiseni.

Kiirabile edastatakse MGIS kaudu tüüpjuhtumi 
nimetus. 

Kiirabile edastatakse MGIS kaudu tüüpjuhtumi 
nimi koos konkreetse kriteeriumiga (näiteks last 
on hammustanud rästik; abivajaja temperatuur 
on teatud väärtusega; laps on joonud mürgist 
vedelikku jne).
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Muutunud on tüüpjuhtumite valiku põhimõtted (vt tabel 2), kus varasemate alajao-
tuste ja algoritmi asemel on prioriteet seotud järjekorrapositsiooniga. Tüüpjuhtumite 
nimekirja tuleb vaadata iga kord ülevalt alla: alustatakse kriteeriumitest, kus abivajaja 
elu on otseselt ohus (D), seejärel kriteeriumid, kus abivajaja seisund on erakorraline 
ja võib olla potentsiaalselt eluohtlik või esineb sündmusel kõrgendatud oht abiandja 
elule või tervisele (C). Sõltuvalt tüüpjuhtumist järgnevad kriteeriumid, kus abivajaja 
seisund ei ole erakorraline ega vaja kiiret sekkumist, kuid kiirabivajadus on tuvastatud 
(A ja B). Kõige lõpus N-sündmused.

Võrreldes varasemaga, on lisandunud D- ja C-kriteeriumitega prioriteete ning vähe-
nenud B- ja A-prioriteetide hulk. Lähtutud on põhimõttest, et kiirabi peab reageerima 
eelkõige vältimatu abi olukorras – ehk abi edasilükkamine või andmata jätmine võib 
põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse – ning kergemate tervisemu-
rede korral on inimese esmaseks kontaktiks tema perearst. Teatud tüüpjuhtumites ei 
olegi A- ja B-prioriteediga kriteeriumeid, vaid ainult D, C ja N.

IT-programmi uuendati nii, et päästekorraldajad saavad uue küsimustiku kriteeriu-
mite otsimisel kasutada märksõnu. Süsteemi toe tähtsust toetab ka kirjandus (Claw-
son et al., 2013, p. 120): kiirabi väljasaatmisküsimustik peab küll järgima asjakohaseid 
standardeid ja olustikku, aga arvestama, et kõik kõned on erinevad, mistõttu peab 
küsimustiku kasutamine olema loogiliselt ja graafiliselt üles ehitatud nii, et töökesk-
kond oleks loogiline, kõigi tugi- ja abimaterjalide ning koolitustega kaetud, kvaliteeti 
monitooritud ning kaasajastatud.

Kui algoritmipõhisel lähenemisel viisid küsimused-vastused ühe kindla tulemini, siis 
kriteeriumipõhisel lähenemisel võib üks ja sama kriteerium kuuluda mitme tüüp-
juhtumi juurde ja päästekorraldaja saab valida, millise kriteeriumiga tüüpjuhtumi ta 
valib. Lisaks kuvatakse ka vajalikku lisa- ja abiinfot ning soovitusi abivajajale edastami-
seks, muutus kiirabile edastatav informatsioon (vt tabel 2).

2.3. Ülemineku statistilised näitajad

Ülemineku kirjeldamiseks kasutatakse ajavahemikku 01.04.–31.10.2022, mil hädaabi-
numbrile tehti 708055 kõnet (võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kasv 10%). 
Perioodil registreeriti kokku 168456 kiirabi sündmust (sh komplekssündmused ja 
nõuandena salvestatud-prioriteedid). Kiirabi sõitis sündmustele (D-A prioriteet) välja 
162746 korral (see on 7245 sündmusele vähem kui 2021 aasta samal perioodil). 2021 
aastal oli kiirabisündmuseid kokku 170917, millest kiirabi sõitis välja 169991 korral.  
(Häirekeskus, 2022)
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Vähenenud on väljakutsete arv ning võrreldes 2021. aastaga on kasvanud lühinumb-
rile 1220 suunamiste arv 11% (kokku suunati 10690 kõnet) ning nõuandena on salves-
tatud 5710 sündmust (2021. aastal salvestati 926 sündmust). Väljakutsete arvu vähe-
nemine ei ole tingitud ainult uute ohuhinnangute rakendamisest kiirabivaldkonnas, 
vaid mõju omab ka COVID-19 haigestumuse ja haiguse raskusastme muutus võrreldes 
2021. aastaga. (Häirekeskus, 2022)

Tulenevalt prioriteetide muudatusest on kasvanud D- ja A-prioriteetide arv, vähene-
nud on C- ja B-prioriteetide arv. Võrreldes 2021. aastaga on suurenenud D-prioritee-
diga kutsete arv 1,6 korda. Seda seepärast, et uues küsimustikus on rohkem D-prio-
riteediga kriteeriumeid kui vanas küsimustikus. Samas nõuannete hulk on võrreldes 
2021 aastaga suurenenud 6 korda.

Kuigi kiirabi tüüpjuhtumite nimetused muutusid, on terviseprobleemide esiemissage-
dus tüüpjuhtumite lõikes jäänud valdavalt samaks. Võrreldes eelmise aastaga vähe-
nesid sel aastal kiirabi väljakutsetes koroonaviirusega (hingamisprobleemid, palavik) 
seotud väljakutsed.

Täpsem muudatuse mõjuanalüüs kõne kestvusele ja prioriteetide õigsusele on vajalik 
läbi viia üleminekuperioodi lõppedes.

KOKKUVÕTE 

Rahvusvaheliselt soovitatakse meditsiiniküsimustikke kaasajastada 5–10 aasta 
tagant. Eestis üle 10 aasta kasutuses olnud meditsiinikõnede küsimustik vajas kind-
lasti uuendamist. Kiirabiressursi senisest efektiivsemaks kasutamiseks soovis Eesti 
Kiirabi Liit varasemast paremat küsimustikku, mis võimaldaks päästekorraldajal kõnet 
sujuvalt juhtida.

Kuigi vaadeldud perioodil kõnede arv kasvas ning väljakutsete koguarv langes, ei saa 
veel järeldada, et kriteeriumipõhiste ohuhinnangute rakendamisel on vähenenud 
nende väljakutsete arv, kuhu kiirabiressurss peab reageerima. Andmete võrdlemisel 
tuleb arvestada lisaks üleminekuperioodile ka koroonaviiruse mõjudega ning järgneva 
aasta jooksul täpsemaid mõjuanalüüse teostada.

Kuigi rahvusvaheliselt kasutatakse kriteeriumipõhist küsimustikku riikides, kus kõnet 
menetleb tervishoiutöötaja, lahendati Eestis uue küsimustiku kasutuselevõtt pääs-
tekorraldajate meditsiinilise lisakoolitusega. Edaspidi on vajalik uurida, kas pakutud 
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täiendkoolitus on piisav või on vajalik küsimustiku korrigeerimine ja meditsiiniline 
lisakoolitus.
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E-post: pille.saar@112.ee

Pille Saar omandas terviseteaduste magistrikraadi Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas 
2015. aastal.

Varasem töökogemus on seotud esmatasandi tervishoiu korraldusega nii Sotsiaal-
ministeeriumis kui ka Terviseametis. Lisaks sellele on teinud aktiivselt koostööd 
Eesti WHO esindusega, Tartu Ülikooliga kui ka Riigikontrolliga, valmistanud ette 
tervishoiuga seotud analüüsidokumente.
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KONVERENTS „HIINA RAHVAVABARIIK 
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Ülevaade. Artikkel annab ülevaate 11. oktoobril 2022 Sisekaitseakadeemia sise-
julgeoleku instituudi korraldatud veebiseminaril räägitust. Seminari ettekannetes 
keskenduti Hiinast lähtuvatele julgeolekuohtudele Venemaa-Hiina partnerluse ja 
Venemaa-Ukraina sõja kontekstis. Olulisemad teemad olid: kuidas hiinlased näevad 
Venemaad ja suhtuvad viimase algatatud sõtta Ukrainas; mis on Hiina tegelikud huvid 
Venemaa-Ukraina sõjas; milliseid julgeolekuohtusid kätkeb Venemaa ja Hiina koostöö 
Arktikas; kuidas on Eestis muutunud peamised Hiina kohta käivad poliitikanarratiivid 
käimasoleva sõja vältel; kas Hiina ja Venemaa suhted määravad 21. sajandi maailma-
korralduse; kuidas on Euroopa Liit ja Eesti Hiina mõjutustegevusele äri ja majanduse 
kaudu reageerinud.
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SISSEJUHATUS

Majanduslikult ja sõjaliselt tugevnevat autoritaarset Hiina Rahvavabariiki (HRV) on 
läänes alles üsna viimasel ajal hakatud nägema suurima väljakutse ja kasvava julge-
olekuohuna demokraatlikule maailmakorrale. Läänele vastandudes on HRV jõuliselt 
arendanud koostööd ja partnerlussuhteid Venemaaga. Viimase sõjaline kallaletung 
Ukrainale 2022. aasta veebruaris on seadnud Hiinast lähtuvad julgeolekuohud uude 
valgusesse. Hiina ametlik retoorika sõja kohta langeb kokku Venemaa omaga, süü-
distades sõja puhkemises pigem läänt (USA-d ja NATO-t) ning õigustades kallaletungi 
vajadusega kaitsta Venemaa huve. Hiina Venemaad sõjas küll otseselt ei toeta, kuid 
majanduslik, poliitiline ja sõjaline koostöö kahe riigi vahel ning ühine vastandumine 
läänele jätkuvad ja pigem süvenevad. Kõik see on pannud Euroopa Liidu ja USA ümber 
vaatama poliitikat Hiina suhtes ning otsima kiireid lahendusi Hiinast lähtuvatele ohtu-
dele vastu seismiseks.

Seminari ettekannetes ja paneeldiskussioonil arutati teemaga seonduvaid jul-
geolekuküsimusi üsna laial skaalal eri vaatenurkadest. Alljärgnevalt ettekannete 
lühikokkuvõtted.

1. ETTEKANNETE KOKKUVÕTTED

1.1. Urmas Hõbepappel.1 Venemaa kuvand Hiina rahvalikes mõttemustrites

Ettekanne andis ülevaate Venemaa kuvandist Hiina rahva seas viimase aasta vältel 
ja Venemaa-Ukraina sõja kontekstis. Ülevaade tugines Hiina sotsiaalmeediaplatvormi 
Tänased Uudised (hn JinRi Toutiao) 20 artikli ja nende tuhandete kommentaaride ana-
lüüsile. Laias laastus on võimalik eristada kolme suurt narratiivi, kus Venemaa kuvand 
on erinev.

Kõige domineerivam narratiiv, mis väljendab kõhklematut toetust Venemaale, on 
ühtlasi kõige pealiskaudsem. Seda narratiivi iseloomustavad Putini ülistamine, Vene-
maa sõjalise jõu imetlemine ja usk Venemaa vääramatusse võitu. Ühtlasi sisaldab see 
kuvand ajaloolisi vigu ja soovkujutelmi. Sageli väljendatakse imetlust, kui kaval ja kan-
gelaslik on Putin. Teda kutsutakse Putin Suureks (hn Pujing dadi), mida võiks tõlkida ka 
’keiser Putin’. Venemaal on pikaajaline autokraatliku võimu traditsioon ning usutakse, 
et Venemaa on alati tugev, kui riiki valitseb võimekas autokraat. Teise põhjuse opti-
mismiks annab usk Vene maasse ja rahvasse. Venelasi iseloomustatakse kui ’võitlevat 

1  Samal teemal pikemalt vt Hõbepappel, 2022.
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rahvast’ (hn zhandou minzu) ja Vene riiki kui suurt ja jõukat, mida ei ole ajaloos ükski 
vägi suutnud alistada. Need tõdemused toidavad usku, et Venemaa ei saa seda sõda 
kaotada.

Teine laialt levinud mõttemuster väljendab pragmaatilist toetust Venemaale kui 
strateegilisele partnerile võitluses Ameerika Ühendriikide hegemooniaga. Selle mõt-
temustri domineeriv emotsioon on hirm. Mis saab siis, kui Venemaa sõja kaotab? 
Usutakse, et kui Venemaa kaotab, ründavad lääneliitlased järgmisena Hiinat. Ilm-
selt peegeldab see kuvand kõige otsesemalt Hiina ametliku propaganda narratiivi 
Venemaast.

Kolmanda mõttemustri moodustavad kommentaarid, mis peavad Venemaad ja/või 
Venemaa algatatud sõda otseseks ohuks Hiina huvidele. Esiteks kutsutakse Hiinat 
tasakaalukusele ja seatakse kahtluse alla igasugune Venemaa toetamine, mis võib 
kahjustada Hiina mainet ja majanduslikke huve. Mitmed kommentaarid aga pea-
vad Venemaad otseselt ohtlikuks riigiks. „Kas te arvate, et Venemaa on meie tõeline 
sõber?“ küsib üks kommentaator ilmse sarkasmiga. Sääraste kommentaaride taga 
peitub arusaam, et Venemaa on olnud Hiina ajalooline vaenlane ja võib ka tulevikus 
ohtu kujutada. Üksikud kommentaarid panevad Venemaa isegi ühele pulgale Jaapani 
kui kõige vihatuma vaenlasega Hiina ajaloolises mälus. Viimase mõttemustri juurde 
kuulub veendumus, et Ida-Siberi alad peaksid kuuluma Hiinale. „Ma tahaks teada, 
kui palju Siber maksab?“ küsitakse ühes kommentaaris, teised aga õhutavad otseselt 
Kirde-Aasia alasid sõjaga tagasi võtma.

1.2. Leslie Leino. Mis on Hiina Rahvavabariigi peamised huvid käimasolevas 
Venemaa-Ukraina sõjas?

Hiina sõjaaegne retoorika on olnud kahetine. Ühelt poolt ta justnagu tunnustab 
Ukraina territoriaalset terviklikkust ja piiride puutumatust, aga teiselt poolt ei tee 
poliitiliselt ega diplomaatiliselt midagi Venemaa korralekutsumiseks. See muudab 
Hiina positsiooni lääne silmis ähmaseks ja jätab isegi mulje, et see on loobumas toe-
tusest Venemaale. Sellist hoiakut on näha ka Ukrainas, mille avalik arvamus ja ametlik 
poliitika on üsna Hiina-sõbralik.

Tuleb aru saada, et siin on tegemist Hiina teadliku infomanipulatsiooniga. Hiina mõis-
tab, et riigi mainele ja strateegilistele plaanidele on kahjulik näidata ennast Venemaa 
partnerina. Kuid just strateegilisi plaane silmas pidades ei saa Hiina sellest partnerlu-
sest mingil juhul loobuda.
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Hiina pikaajaline strateegia Ukraina ja Valgevene suhtes on olnud integreerida need 
riigid oma mõjusfääri Shanghai Koostöö Organisatsiooni (SKO) kaudu, nagu Kesk-Aasia 
riigid. Sellepärast pole Ukrainat võetud 16+1 formaati, sest selle riigi puhul nähti ette 
tihedamat lõimumist. Ukraina suhtes on see plaan aga ebaõnnestunud viimase lähe-
nemise tõttu läänele. Alates Janukovõtši mahavõtmisest 2014. aastal ei ole toimunud 
ühtegi riigipeade tasemel kohtumist. Sõja algul tegi HRV välisminister Wang Yi kor-
raks küll proovi, pakkudes välja, et SKO võiks olla vahendaja Venemaa-Ukraina „kriisi“ 
lahendamisel, mis näitab, et Hiina siiski jätkab sellesuunalisi ponnistusi.

Hiina vaates on sõjas süüdi pigem lääs (USA ja NATO), kes survestas Ukrainat Vene-
maaga vastuollu minema, kutsudes sellega esile viimase nn erioperatsiooni, sest 
Venemaa huvidega regioonis ei arvestatud. Selline retoorika on viimastel kuudel olu-
liselt teravnenud. Hiina mõttekodade narratiiv on aastaid olnud see, et NATO laiene-
mine itta on olnud vale ja lääs on sellega petnud Venemaad. Nüüd, kui laienemine on 
jõudnud Ukrainani, on Venemaa nurka surutud ja tal on täielik õigus oma huve selles 
regioonis kaitsta. Euroopa julgeolekuarhitektuur tuleb ümber ehitada ja selles tuleb 
arvestada ka Venemaa huve.

Tegelikult ei ole Hiina eesmärk mitte niivõrd kaitsta Venemaa huve, vaid enda pikaaja-
list strateegiat, mille eesmärk on integreerida Kesk- ja Ida-Euroopa tihedamini Hiina 
majandusliku ja poliitilise ruumiga. Ukrainaga ähvardab see plaan nüüd kokku kuk-
kuda, sellest Hiina n-ö neutraalne positsioon. Tundub, et Ukraina on suudetud teatud 
määral ära veenda ilmselt talle midagi peale sõda lubades. Hiina suurem eesmärk on 
sama, mis Venemaal: vähendada USA ja NATO kohalolekut regioonis ning kasvatada 
Hiina mõju ja kohalolekut.

Hiina suurest plaanist ei saada Euroopas veel täiesti aru, Eestis seda vähem. Ei saada 
aru, et Hiina jaoks ei ole sõda Ukrainas iseenesest kuigi tähtis, vaid ainult üks häiriv 
faktor riigi ambitsioonide teostamisel. Hiina tegelik vastane on USA ja siin on Vene-
maa Hiina jaoks ülioluline, eeskätt energiajulgeoleku tagamise osas.

Hiina huvides on, et Venemaa tuleks sellest konfliktist välja võimalikult tugevana. Kui 
Hiina näeb, et Venemaa sõjas täielikult ebaõnnestub, võib riik oma poliitikat muuta ja 
hakata Venemaad korrale kutsuma. Venemaa on oluline lüli Hiina suures strateegias 
ja Hiina ei saa lubada, et see ära langeks. Hiina võib hakata Venemaad survestama, et 
säilitada enda jaoks Venemaa ressursid ja anda viimasele võimalus ennast uuesti üles 
ehitada, et koos olla valmis uueks suureks vastasseisuks läänega.
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1.3. Frank Jüris. Hiina ja Venemaa teaduskoostöö Arktikas

Ettekanne käsitles Hiina huvisid Arktikas projekti Arctic Connect raames ning riigi 
koostööd Venemaa asutustega selle arendamisel, keskendudes sealt tulenevatele jul-
geolekuohtudele. Ettekanne põhines autori varasematel publitseeritud uurimustel.2

1.4. Andres Herkel. Peamised Hiinaga seotud poliitikanarratiivid Eestis ja 
nende muutumine Venemaa-Ukraina sõja mõjul 

Ettekanne keskendus kolmele teemaringile: 1. Miks me peame Hiina arengu pärast 
mures olema? 2. Milline on Eestis vahendatud pilt Hiinast Venemaa Ukraina-vastase 
agressioonisõja aastal? 3. Olulised küsimused, millele vastuseid otsida.

1. Hiinas nähakse ekspansiivset jõudu, mis üritab oma maailmanägemist teistele rii-
kidele peale suruda. Otsese julgeolekuohuna pole Hiinat Eestis senini nähtud. Milline 
võib aga olla Hiina arengu kõige mustem stsenaarium? Eelduseks võib võtta Venemaa 
juhi Vladimir Putini ebaõnnestumiste peapõhjused sõjas Ukrainaga: (1) moonutatud 
info edastamine kõrgeimale tasandile ja juhile ebasobiva info väljapuhastamine; (2) 
otsustusringi ahenemine juhile jäägitult ustavate inimestega; (3) juhi ilmeksimatuse 
kompleksi kujunemine.

Praegu eeldame, et Hiina on suurte otsuste tegemisel ettevaatlik ja ei võta riske, kuid 
Xi Jinpingi puhastus HKP-s ja üha suurema võimu koondumine tema kätte (mida kin-
nitas HKP 20. kongress) ei välista Hiinas sarnaste otsustusvigadega võimustruktuuri 
kujunemist, nagu see on praegu Venemaal. Kombinatsioonis Hiinas valitseva ideoloo-
giaga on sellest kujunemas suur julgeolekuoht. Kas sel juhul võib Taiwan olla Xi jaoks 
sarnane saakloom, nagu paistis Ukraina Putini jaoks? See küsimus on teravalt päeva-
korral alates Venemaa sissetungist Ukrainasse ning on kajastatud ka Eesti meedias.

2. Eesti meediapilti Hiinast vaatleme Postimehe kui suurima päevalehe näitel. Hiina 
teema oli üsna tugevalt esindatud ka varem ning kirjutiste hulk on sõja-aastal kasva-
nud. Kui Hiina ise esitleb end eeskätt kasuliku majanduspartnerina, siis vastuvõtlikkus 
sellele narratiivile on tuntavalt vähenenud; kesksele kohale on tõusnud Hiinaga seo-
tud julgeolekuprobleem.

Sõja algusest peale on ilmunud neli Hiinale pühendatud juhtkirja. Kahes vaagitakse, 
milline on Hiina valmisolek Venemaad sõjas toetada ja mida peab lääs tegema, et 
seda ei juhtuks. Kaks on seotud Taiwani julgeolekuga, sh Taiwani ja Ukraina võrdlu-

2  Autor on uurinud ettekandes kajastatud teemasid põhjalikumalt järgmistes artiklites: Jüris, 
2022; Jüris, 2020.



222 TURVALISUSKOMPASS • 2022 (2)

sega. Enim on Hiinale pühendatud arvamusartikleid avaldanud Märt Läänemets, 
Edward Lucas ja Iverson Ng. Seonduvad teemad on olnud inimõigused (eriti Ida-Tur-
kestanis), Hongkongi olukord, Leedu Taiwani-poliitika ja vastasseis Hiinaga ning Hiina 
tehnoloogilise invasiooni põimumine poliitiliste eesmärkidega.

3. Olulised analüüsi vajavad küsimused.

• Hiina ja Venemaa on erinevad, kuid neil on ühised huvid. Milline on kultuurieri-
nevuste mõju nende koostööle? Näiteks koroona puhul tehti Venemaal nn Pot-
jomkini küla ja inimeludest ei hoolitud, Hiinas aga kehtestati totaalsed lukustus-
meetmed ja kõikjale tungiv kontroll.

• Lääs on oma suhtumist muutnud ja kasumihuvist kantud kaubanduspragmatis-
mist osaliselt lahti öelnud, aga kas Hiina oma biheivioristlikku „kiidan-karistan“ 
diplomaatiamudelit (näiteks teiste riikide poliitikute suheldes dalai-laamaga) on 
valmis muutma?

• Kuidas mõjutab maailma lähitulevikus Hiina-Venemaa-Iraani telg? Millist rolli 
mängivad Põhja-Korea ja Saudi-Araabia (viimane eriti OPEC-i ja naftaküsimuste 
puhul)?

1.5. Rainer Saks. Kas Hiina ja Venemaa suhted määravad 21. sajandi 
maailmakorralduse? 

Venemaa ja Hiina suhete praegune seis on tingitud nõukogude süsteemi kokkuva-
risemisest ja sellele järgnenud USA majanduslikust ja sõjalisest domineerimisest 
maailmas.

Venemaa ja Hiina koostöö eesmärk on USA-le vastukaalu loomine ning multipolaarse 
julgeolekukorralduse taaskehtestamine maailmas. Venemaa ja Hiina koostööd saab 
nimetada strateegiliseks partnerluseks, mitte sõjaliseks liiduks. Selle partnerluse 
põhiline vorm on Shanghai Koostöö Organisatsioon. Sellega liitunud riike üritatakse 
tuua ühise laua taha, et muu hulgas hallata ka nende omavahelisi konflikte.

Venemaa ja Hiina näevad kumbki oma pikaajalisi eesmärke erinevalt, kuid olemas 
on ka ühisosa. Hiina soovib maailmas oma ühiskonnamudelit levitada, dominee-
rida Vaikse ja India ookeani kaubanduses. Hiina soovib kasvatada mõju ka ülejäänud 
meredel ning, saavutades juhtrolli majanduses, kontrollida ja suunata investeeringuid 
endale olulistesse kaubateedesse. Hiina joaks tähendab globaalne majanduslik sta-
biilsus olulist eeldust riigi sisemise poliitilise stabiilsuse tagamiseks. Sedasi välditakse 
debatti kodanikega ühiskonna korralduse üle. Hiina kindlasti ei soovi jagada oma 
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mõjusfääre Venemaaga. Venemaa ja Hiina koostöös oli initsiatiiv siiani Venemaal – 
Hiina hääletas koos Venemaaga ÜRO-s ja aktsepteeris sageli teisi Venemaa diplomaa-
tilisi initsiatiive. Lisaks oli Venemaa juhtiv pool sõjalises koostöös Hiinaga.

Venemaa on jõudnud punkti, kus riigi tulevik sõltub täielikult sõja tulemustest Ukrai-
naga. Hiina ei ole huvitatud nõrgast Venemaast ning tal ei ole Venemaale territoriaal-
seid pretensioone. Hiinal on Venemaad vaja veel pikemat aega, et hoida vastukaalu 
USA-le. Ka siis, kui Venemaal õnnestub sõjas oma nägu päästa, kaldub kahepoolses 
koostöös juhtroll mõne aastaga Hiinale. Mida nõrgemana väljub Venemaa sõjast, 
seda vähem suudab nende koostöö mõjutada globaalseid trende ning Hiina võib oma 
välispoliitika strateegiat hakata ümber kujundama. Hiina ainuke selge lähiaja huvi on 
kontrolli saavutamine Taiwani üle. Eriti suur probleem on selles kontekstis Venemaa 
relvatööstuse häving sõjas Ukrainaga, mis kindlasti sunnib Hiinat võimaliku sõjakäigu 
riske Taiwani vastu põhjalikult ümber hindama. Ukraina sõda võib Venemaa kaotuse 
korral viia Venemaa-Hiina strateegilise koostöö aastateks madalseisu.

Lisaks määravad tuleviku maailmakorralduse riikide võime luua vabakaubandusle-
pingute süsteeme, investeeringud tehnoloogiasse ja haridusse ning suhted Vaikse 
ookeani ja India ookeani piirkonna riikidega.

1.6. Monika Reinem. Lääneriikide muutunud hoiakud ja ootused Hiina 
suhtes 

Venemaa-Ukraina sõja taustal on nii Venemaalt kui ka Hiinast lähtuvad ohud lääne 
avalikkusele kristalliseerunud.

Veel mõni aasta tagasi ei tahetud Eestis kuulda Hiinast kui ohust, sest see oleks eelda-
nud ressursside liigutamist Venemaa teemadelt eemale. Läänes, sh Eestis oldi Hiinat 
harjutud pidama äri suurvõimaluseks. 2001. aastal võeti Hiina WTO-sse eeldusel, et 
organisatsiooni reegleid tunnustades kohustub Hiina juurutama vabaturu põhimõt-
teid. Sellest mõtteviisist lahti laskmine ei ole tulnud kergelt.

Hiina sõjaväe kiire moderniseerimine ning kunstsaarte rajamine Lõuna-Hiina merre 
ja nende militariseerimine Euroopat veel ei äratanud. Trumpi administratsiooni ajal 
kujunes EL-is mentaliteet, et ei olda USA ega Hiinaga koos, vaid n-ö kahe suure vahel. 
Tihti ei antud endale aru, et võrreldes Hiinaga ei erine EL-i riigid USA-st ei ühiskon-
nakorralduse ega majanduse toimimise poolest. 2020. aasta lõpus EL-i ja Hiina vahel 
sõlmitud investeeringute kaitse leping oli kantud sellest mõtteviisist.
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2019. aasta märtsis tuli EL välja Hiina strateegiaga,3 mis sätestas, et Hiina on meile 
ühtaegu partner (nt inimõigused, tuumadesarmeerimine, kliima), konkurent (äri) kui 
ka strateegiline rivaal. Viimane tekitas palju vastukaja nii EL-is kui Hiinas.

Otsustavaks teguriks Hiina võtmisel rivaalina said majandusteemad. Esiteks BRI pro-
jektid, mis tõid Euroopasse Hiina tööjõudu, materjale ja reegleid; Hiina kontrolli alla 
läksid olulised sadamad, lennuväljad jm taristuprojektid. Teiseks tehnoloogiafirmade 
ülevõtmine. 2017. aastal andis Hiina Kommunistlik Partei suunise müüa väljaspool 
Hiinat maha „mittestrateegilised“ ettevõtted (kasiinod, jalgpalliklubid, Hollywoodi 
filmitööstusega seotud firmad jne) ning investeerida olulistesse taristu- ja tehnoloo-
giaprojektidesse. See areng tekitas lääneriikides riigikaitse ja sõjalise mobiilsusega 
seotud küsimusi.

Lõpuks tõdeti ka EL-is, et põhimõte Wandel durch Handel Hiinat ei muuda, vaid, vastu-
pidi, tuleb muuta ennast, et kaitsta vabaturu ja ausa konkurentsi toimimist. EL hakkas 
rakendama meetmeid: (1) ekspordi kontrolli tihendamine, et piirata tehnoloogiate ja 
intellektuaalse omandi väärkasutamist Hiinas; (2) investeeringute sõelumise mehha-
nismi loomine; (3) Hiina tehnoloogiast (sh 5G) loobumine riigi toimepidevuse seisuko-
hast olulistes valdkondades, mis eeldab ka riigihangete põhimõtete muutmist, lisades 
kaalutluskohaks julgeolekumõõtme; (4) tarneahelate jätkusuutlikkuse tagamine ja 
strateegilise sõltuvuse vähendamine.

Eestis on siseriiklikult rakendatud mitmeid meetmeid; investeeringute sõelumise 
mehhanism on hetkel veel menetlemisel. Võimalikult kiiresti oleks vajalik alustada 
riigihangete korra muutmisega.

EL-i tasemel on strateegias märgitud partnerlusteemad muutunud üha sisutühjemaks 
ning liikunud rivaalitsemise lahtrisse. Investeeringute kaitse leping on külmutatud ja 
ratifitseerimata EL-Hiina vastastikuse sanktsioneerimise tõttu seoses inimõiguste rik-
kumistega Xinjiangis.

Majanduslikult süveneb nn lahtihaakimine, st lääne firmad viivad oma ärisid Hiinast 
välja, vältimaks Hiina poliitilist turgu. Samuti on Hiina tööstussektori palgatase muu-
tunud nii kõrgeks, et tootmine eelistatakse viia nt ASEAN-i maadesse või Euroopasse 
tagasi. Ühiskondliku teadlikkuse tõusuga väheneb ühtlasi huvigruppide surve hoida 
Hiinaga häid suhteid.

Järske muutusi suhetes Hiinaga võib tuua Taiwani ülevõtmine sõjalisel teel. On tõe-
näoline, et sõja kulg Ukrainas on Hiinat Taiwani osas ettevaatlikumaks muutnud. 
Lääne, eriti Euroopa väga kiire ja ühtne reaktsioon oli Hiina jaoks ootamatu. Riigi 

3  EU-China – A strategic outlook (Euroopa Komisjon, 2019).
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senine veendumus, et demokraatiad on ebaefektiivsed, aeglased ja otsustusvõime-
tud, eriti, kui asi puudutab majanduslikku riski, lükati ümber. Lisaks on Vene relvade 
kehv kvaliteet ja allajäämine lääne relvadele Hiinale halb üllatus, kuna Hiina armee 
põhineb Vene relvastandardil.

Meie soov Aasias pingeid maha võtta on arusaadav. Samas ei saa unustada, et Vene-
maa ja Hiina on põhimõtteliselt sarnaselt toimivad riigid, kellega suheldes oma posit-
sioonidest taganemine ei ole diplomaatiline vastutulelikkus, vaid nõrkuse märk.
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publikatsioonid

Proceedings of the Estonian Academy of Security 
Sciences 21. number „Changing Global Security 
Architecture“ 

Sisekaitseakadeemia teadusajakirja 2022. a numbris on fookuses 
maailma muutunud julge oleku arhitektuur. Ajakirjanumber sisaldab artikleid teema-
del, nagu Eesti spetsialistide hoiakud, uskumused ja teadmised probleemidest seoses 
laste seksuaalse kuritarvitamisega, Hiina geomajandus ja strateegilised huvid Vahe-
mere piirkonnas, terrorismivastast võitlust käsitlevad õigusaktid Poolas, georuumiline 
kriisiindeks ja suurandmete kasutamine Ungari kaitseväes ning liiklusõiguse rakenda-
mise tõhususe näitajad.

Proceedings of the Academy of Security Sciences 20. 
number „Security Challenges During COVID-19: Lessons 
Learned and Perspectives“ 

Sisekaitseakadeemia teadusajakirja 2021. a numbris on luubi alla on 
võetud erinevad julgeolekuga seotud küsimused COVID-19 pandeemia leviku ajal: 
Poola kaitsekulud NATO finantsilises raamistikus, valeuudised ning vandenõuteoo-
riad, radikaliseerumine ning vanglate reformimine ja veel mitmed muud aktuaalsed 
teemad. Käsitletakse ka erinevaid julgeoleku ohutüüpe, nagu Venemaale kuuluvad 
palgasõdurite erafirmad (nt Wagneri grupp). 

https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2959
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2959
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Finantskolledži Toimetised 2/2022 (7): „ICO raames 
väljastatud token’ite emiteerimis- ja vahetustehingute 
käibemaksustamine“. Helen Kuuse

Token’ite käibemaksustamisel puudub Eestis praegu selge õiguslik 
alus. Probleemide ja võimalike arengukohtade välja selgitamiseks otsitakse analüü-
sis vastust küsimusele, millised on ICO raames väljastatud token’itele kohalduvad 
käibemaksustamise põhimõtted. Selleks selgitatakse välja ICO raames väljastatud 
token’itele kohalduvad käibemaksustamise sätted ja token’ite maksustamise asjus 
selgitamist vajavad asjaolud. Analüüs põhineb autori 2022. a finantskolledžis kaitstud 
lõputööl.

Finantskolledži Toimetised nr 1/2022 (6): Kasutamata 
maksusoodustuste jagamine abikaasaga. Hannes Udde 

Artiklis antakse ülevaade ühiselt maksusoodustuste deklareerimisest 
Eestis. Suurem tähelepanu on pööratud kehtivale tulumaksuseadu-

sele, mille alusel ei saa abikaasad enam ühist tuludeklaratsiooni esitada. Peamine foo-
kus on maksusoodustuste jagamise võimalusel. Teisisõnu, kui üks abikaasadest ei saa 
kõiki maksusoodustusi täies mahus kasutada, siis kuidas kasutada seadusest tulene-
vaid võimalusi? Selleks vaadeldakse maksusoodustuste jagamise võimalusi ja antakse 
ülevaade jagatavate maksusoodustuste kasutamisest aastatel 2018–2020.

Finantskolledži Toimetised nr 2/2021 (5): 
„Maksumaksjate keskse profileerimise vajalikkus ja 
võimalused. Eliise Schmuul 

Artikli uurimisprobleem on küsimus, kuidas saavutada mõistlik tasakaal andmekaitse 
normide ja avaliku huvi vahel isikuandmete töötlemisel. Autori eesmärk oli välja selgi-
tada maksumaksjate keskse profileerimise vajalikkus ning leida viisid maksumaksjate 
keskseks profileerimiseks andmekaitse norme kahjustamata ja avalikku huvi piira-
mata. Eesmärgi saavutamiseks on analüüsitud teaduskirjandust, õigusakte ja tehtud 
eksperdiintervjuud asutuste esindajatega. Artikkel põhineb samanimelisel lõputööl.
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Feliks Angelstok. personaalbibliograafia 

Personaalbibliograafia koondab Sisekaitseakadeemia emeriitpro-
fessori Feliks Angelstoki artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ja 
muude publikatsioonide kirjeid. Samuti on bibliograafias kajastatud 

Feliks Angelstokist endast avaldatud artiklite kirjed. Bibliograafia sissejuhatuseks on 
Feliks Angelstoki elulugu, mille on koostanud emeriitprofessor ise ja mida illustreeri-
vad fotod tema erakogust. Bibliograafia on jaotatud kaheksasse rubriiki ja igas rubrii-
gis on kirjed esitatud ilmumisaja järgi alates varasemast.

Andres Talvari. personaalbibliograafia 

Personaalbibliograafia sisaldab Sisekaitseakadeemia emeriitprofes-
sor Andres Talvari artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ja muude 
publikatsioonide kirjeid. Samuti on bibliograafias kirjutised Andres 

Talvarist endast. Bibliograafia on koostatud Andres Talvari 80. sünniaastapäevaks.

Otsingu- ja päästetööd piiriveekogul lennuõnnetuste 
korral. Inge Lindsaar 

Mõttepaberi eesmärk on anda ülevaade valmisolekust reageerida nii 
merealadel kui ka piiriveekogul toimunud lennuõnnetusele. Eestis 

juhib praegu merealal toimunud õnnetuse korral otsingu- ja päästetöid Politsei- ja Pii-
rivalveamet, kes kasutab selleks kogu olemasolevat vastava väljaõppe saanud inim- ja 
tehnilist ressurssi: veesõidukeid ja koptereid. Samuti juhib Politsei- ja Piirivalveamet 
piiriveekogul lennuõnnetuse otsingu- ja päästetööde korraldamist. 1. jaanuaril 2023 
toimuv Politsei- ja Piirivalveameti ning kaitseväe laevastike liitmine muudab praegust 
olukorda märkimisväärselt.

Te helistasite Häirekeskusesse. Jelena Kapura

Õppekomplekt „Te helistasite Häirekeskusesse: vene keele õppema-
terjalid Häirekeskuse töötajatele“ on loodud tulevaste ja töötavate 
päästekorraldajate erialase vene keele õppimiseks. Õppematerjal 

keskendub kommunikatiivsele ja leksikaalgrammatilisele oskusele. Materjali eesmärk 
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on arendada vene keele kuulamis- ja kõnelemisoskust tööolukordades. Õppekomp-
lekti abil saavad nii õppurid kui ka juba valdkonnas töötavad spetsialistid täiendada 
oma teadmisi erialases vene keeles. Materjali koostamisel on lähtutud Sisekaitseaka-
deemia päästekorraldaja õppekava erialase vene keele aineprogrammi põhinõuetest 
ja eesmärkidest.

Julgeolekupoliitika mõttekojad Balti riikides.  
Algo Rämmer

Ülevaade kaardistab Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevad olulisemad 
julgeolekupoliitika mõttekojad-kompetentsikeskused. Aasta-aastalt 

on suurenenud kompetentsikeskuste osa poliitika kujundamisel. Kodanikuühiskonna 
tugevus seostub riigi kerksus- ja heidutusvõimega, suutlikkusega seista vastu 
suurriikide imperialistlikele ambitsioonidele. Samuti aitab kodanikuühiskonna kaasa-
mine poliitika kujundamisse ja elluviimisse toime tulla suurenevate hübriidohtudega. 
Julgeolekupoliitika mõttekodade kaardistamine võimaldab ühtlasi välja selgitada 
nende pädevusvaldkonnad.

Eesti kolme rakenduskõrgkooli (Sisekaitseakadeemia, 
Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkool) õppurite hinnang rakendatavale 
keeleõppesüsteemile: uuringu raport

Eesti kolmel rakenduskõrgkoolil on pikaajaline traditsioon õpetada eesti, inglise ja 
vene erialakeelt. Erialakeele (Language for Specific Purposes ehk LSP) all mõistetakse 
erialases suhtluses kasutatavat keelt, mille sõnavara, terminoloogia ja keelendid on 
determineeritud erialaspetsiifiliste vajaduste ja pädevustega (Hutchinson & Waters, 
1987; Dudley Evans & Saint Johns, 1998; Laurence, 1998; Swales, 2000 jt; sh Eesti 
uurijad: Saarso ja Sõrmus, 2008; Kikerpill ja Sõrmus, 2008 jt). Erialakeele õpetami-
sel lähtutakse erilisest metoodikast (sh lõimitud aine- ja keeleõpe ehk LAK-õpe), mis 
tugineb erialaainetes õpetatavale sisule ja terminoloogiale. Pikaajaline erialakeele 
õpetamise kogemus, kõrgkoolide tõhus koostöö, keeleõppeprojektides osalemine, 
keeleõppesüsteemi ülesehituse sarnasus ja rakenduskõrgkoolide õppekorralduse 
eripära andis idee küsida õppurite tagasisidet oma kõrgkooli keeleõppesüsteemile ja 
võrrelda tulemusi. Kogemusi jagades selgus, et kolme kõrgkooli keeleõppesüsteemi 

https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2953
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probleemkohad on sarnased. Samuti oli iga kool huvitatud oma õppurite hinnangust 
keeleõppele. Niisiis oli uuringu ajend ka võimalus õppida ja võtta üle parimad koge-
mused, meetodid ja lähenemised teiste kõrgkoolide keeleõppesüsteemist. Uuring 
toimus aastail 2020–2022. Uuringu eesmärk on kolme rakenduskõrgkooli keeleõppe-
süsteemide võrdlemise kaudu parandada keeleõppe kvaliteeti. Õppurite tagasiside 
annab võimaluse esile tuua ja analüüsida peamisi probleeme, millega õppurid puutu-
vad kokku erialakeele õppimisel.

Eesti ja Aasia tulevikusuhete raport

21. sajandit peetakse Aasia sajandiks. Sellest tulenevalt on Eestis suur 
vajadus valdkondadeüleste suuniste järele, mis võtaks arvesse lühi- ja 
pikka perspektiivi ning võimaldaks nii riigil kui ka erinevatel huvigrup-

pidel Aasia riikide ja ühiskondadega suhestuda. Eesti ja Aasia tulevikusuhete raporti 
eesmärk on analüüsida muutusi, mis võivad mõjutada Eesti ja Aasia riikide suhteid 
perioodil 2022–2030. Nelja kõrgkooli (Tartu Ülikooli, Estonian Business School’i, Tal-
linna Tehnikaülikooli ja Sisekaitseakadeemia) erinevate valdkondade teadlased on 
andnud panuse, et tuua lugejateni võimalikult ulatuslik analüüs. Esmalt antakse üle-
vaade stsenaariumite planeerimise meetodist ja aluspõhimõtetest. Seejärel nimeta-
takse eeldused, millest lähtudes on loodud neli võimalikku tulevikustsenaariumit. Iga 
stsenaarium koosneb üldisest iseloomustusest ja täpsemast ülevaatest, kuidas kirjel-
datud olukord mõjutab kuut valdkonda: julgeolek ja poliitika, inimõigused ja õigus-
riik, majandus, haridus ja kultuur, küberjulgeolek ning kliima. Iga stsenaariumi juures 
antakse hinnang selle tõenäosuse kohta. Raport lõpeb üldiste ja stsenaariumikesksete 
soovituste ning jätku-uuringute ettepanekutega. Raporti koostamist rahastasid Välis-
ministeerium ja Eesti Teadusagentuur.

Maksuaugu hindamise metoodikad: hetkeseis ja 
tulevikuülesanded. Koostajad Indrek Saar, Kerly 
Randlane ja Hannes Udde

Uuringu eesmärk oli koostada ülevaade maksuaugu hindamiseks kasutatavate metoo-
dikate seisust ja pakkuda selle põhjal võimalikke lahendussuundi probleemkohtadele. 
Selleks analüüsiti teadustöid, uuringuraporteid ja informatsiooni maksuadministrat-
sioonide veebisaitidel ning keskenduti maksuaugu suuruse empiirilise hinnanguni 

https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2947
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2877
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2877
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jõudmiseks rakendatavate protseduuride, tehnikate ja algoritmide iseloomusta-
misele. Uuringuraport koosneb kolmest põhiosast. Esimeses osas antakse ülevaate 
maksuaugu hindamise kontekstist, sh maksuaugu teoreetilisest kontseptsioonist ja 
seostest maksukäitumisega. Lisaks kirjeldatakse erinevaid lähenemisi maksuaugu 
hindamisele ja tuuakse näiteid maksuaugu empiirilistest hinnangutest. Teises osas 
iseloomustatakse maksuaugu ja varimajanduse hindamise metoodikaid ning nende 
sisemist loogikat. Kolmandas osas arutletakse kirjeldatud metoodikate põhjal tõsta-
tatud probleemkohtade üle. Kõige lõpus on kokkuvõtlikult uuringu põhijäreldused.

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2022. 
Euroopa rändevõrgustiku Eesti kon taktpunkt

Käesolev raport annab ülevaate 2021. aasta olulisematest arengutest 
rände- ja varjupaigavaldkonnas Eestis, teistes Euroopa Liidu liikmes-

riikides ning Norras ja Gruusias. Raportis käsitletakse eelkõige rändepoliitika eri vald-
kondade statistilisi trende, muutuseid poliitikas ja praktikas ning antakse võimaluse 
korral ülevaade, millised on need muudatused Euroopa Liidu riikide võrdlevas kon-
tekstis. Kuigi Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse toimus 2022. aastal, on käesole-
vas raportis põgusalt kajastatud ka selle lühi- ja pikaajalisi tagajärgi eri riikide, sh Eesti 
julgeoleku- ja sisserändeolukorrale.

Rändestatistika ülevaade 2017–2021.  
Euroopa rändevõrgustiku Eesti kon taktpunkt

Juba neljandat aastat järjest ilmus Euroopa rändevõrgustiku Eesti 
kontaktpunkti (EMN Eesti), Kultuuriministeeriumi ja Politsei- ja Piiri-

valvemeti koostöös statistikabrošüür, mis seekord  annab ülevaate peamistest rändet-
rendidest 2021. aastal nii eestlaste väljarände kui ka tagasipöördumise vaatenurgast. 
Erinevalt varasematest aastatest on kajastatud lisaks kolmandate riikide kodanike sis-
serändele ka nende väljarännet. 

https://www.emn.ee/publication/rande-ja-kodakondsuspoliitika-aastaraport-2022/
https://www.emn.ee/publication/randestatistika-ulevaade-2017-2021/
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Euroopa rändevõrgustiku (EMN) 2021. aasta rände- ja 
varjupaigapoliitika aastaraport.  
Euroopa rändevõrgustiku Eesti kon taktpunkt

Raport annab ülevaate möödunud aasta peamistest arengutest Euroopa Liidu (EL) 
liikmesriikides, Norras ja Gruusias. Kuigi COVID-19 pandeemia mõjutas jätkuvalt rän-
devaldkonda ka 2021. aastal, avaldasid sellele lisaks varjupaiga- ja vastuvõtusüstee-
midele survet ka erinevates riikides aset leidnud poliitiliselt ebastabiilsed olukorrad. 
Need väljakutsed tulid lisaks olemasolevatele väljakutsetele nagu vajadus uuendada 
rändehaldussüsteeme ja tagada pagulaste kaitse. Riiklikul tasandil toimus 2021. aastal 
rände- ja varjupaigavaldkonnas mitmeid arenguid. COVID-19 negatiivsetest mõjudest 
tingituna tegelesid mitmed liikmesriigid tervishoiukriisiga seotud probleemidega, 
mis avaldasid mõju ka sisserändajate lõimumisele ja tööturuolukorrale. Enamasti 
pikendati kolmandate riikide kodanike õigust riigis viibida, aga kohaldati ka reisipii-
ranguid. Varjupaigavaldkonnas rakendati meetmeid COVID-19 leviku tõkestamiseks 
vastuvõtukeskustes. 

2021. aasta rände- ja varjupaigapoliitika Eesti 
aastaraport. Euroopa rändevõrgustiku Eesti  
kon taktpunkt

Möödunud aastal võis märgata sisserändajate arvu taastumist mitmes rändevald-
konnas COVID-19 pandeemia eelsetele tasemetele. Samas oli Eesti mõjutatud mujal 
maailmas toimunud kriisidest, sh Valgevene piirikriisist ja Talibani võimuletulekust 
Afganistanis, misjärel oli ka Eesti valmis vastu võtma evakueeritud Afganistani koda-
nikke. Valitsus kiitis heaks mitmed rändevaldkonda puudutavad arengukavad, nt 
„Siseturvalisuse arengukava 2020-2030“, „Sidus Eesti 2021–2030“ arengukava ning 
Vägivallaennetuse kokkuleppe aastateks 2021–2025. Samuti valmistati ette mitmeid 
seadusemuudatusi, mis jõustusid 2022. aastal.

https://www.emn.ee/uudised/arm2021/
https://www.emn.ee/uudised/arm2021/
https://www.emn.ee/uudised/2021-aasta-eesti-rande-ja-varjupaigavaldkonnas-osalised-taastunud-randemahudettevalmistused-uuteks-seadusemuudastusteks-2022-aastal-ja-valgevene-piirikriisi-mojud/
https://www.emn.ee/uudised/2021-aasta-eesti-rande-ja-varjupaigavaldkonnas-osalised-taastunud-randemahudettevalmistused-uuteks-seadusemuudastusteks-2022-aastal-ja-valgevene-piirikriisi-mojud/
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