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SELETUSKIRI 
uuendatud Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe eeskirja juurde

Sissejuhatus
Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe eeskirja (edaspidi eeskirja) analüüsimiseks ja ajakohastamiseks moodustas Kaitseväe juhataja 17. septembril 2015 töögrupi Kaitseväe juhataja 17.09.2015 käskkiri nr 262 „Töögrupi moodustamine“., kes analüüsis perioodil oktoober 2015 kuni mai 2016 kehtiva väljaõppe eeskirja kitsaskohti ja tegi ettepanekud selle ajakohastamiseks. Ajakohastamist on kirjeldatud täpsemalt seletuskirja 3. punktis.

Eeskirja eesmärk
Eeskirja eesmärk on kirjeldada, kuidas tagatakse Kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaväelise väljaõppe ajakohasus ning eesmärgipärasus. Ajakohasus käesoleva eeskirja tähenduses tähendab väljaõppe ajal ja -järgselt õpitud kogemuste kasutusele võtmist. Eesmärgipärasus aga organisatsioonile määratud ülesannete täitmist. Peale eelöeldu sätestab eeskiri sõjaväelise väljaõppe üldkorraldust ja väeliigi, väejuhatuste ning Kaitseliidu õigusi väljaõppe erisuste korraldamisel oma vastutusalas.
Eeskiri on mõeldud sõjalise väljaõppe juhtimisega ja läbiviimisega seotud isikutele ning väljaõppe toetajatele, kes aitavad oma tegevusega kaasa väljaõppe eesmärkide saavutamisele (edaspidi väljaõppe osapooled). Väljaõppe osapooli kirjeldatakse seletuskirja kolmanda punkti II peatükis täpsemalt.

Eeskirja sisu ja võrdlev analüüs
Järgnevalt on esitatud uuendatud eeskirja sisu ja võrdlev analüüs peatükkide kaupa. 
Eeskiri koosneb viiest peatükist: 1) sissejuhatus, 2) väljaõppe põhimõisted, 3) väljaõppe eesmärk ja põhimõtted, 4) väljaõppe üldkorraldus ning 5) väljaõppe kvaliteedi tagamise osapoolsed ja vastutus. Eeskirja on täiendatud kahe lisaga: 1) väljaõppedokumendid, 2) väljaõppekavade ja -varade väljatöötamine.

I peatükis sätestatakse SAT-mudeli Bi-SC EDUCATION AND INDIVIDUAL TRAINING DIRECTIVE (Bi-SCD 075-007), mis on käesoleva eeskirja jaoks kohandatud nelja etapiliseks: 1) analüüsimine, 2) kavandamine, 3) läbiviimine, 4) hindamine. (Systems Approach to Training) kasutamine väljaõppe korraldamisel ja läbiviimisel. Eelkirjeldatud mudel jääb ka uues eeskirjas väljaõppe kvaliteedi tagamise aluseks. 
Võrreldes kehtivat eeskirja uuega, on uuendatud versiooni lisatud säte väljaõppedokumentide hierarhiast, mis annab lugejale ülevaate eeskirja seotusest teiste väljaõpet reguleerivate eeskirjade ning väljaõpet korraldavate- ja väljaõpet toetavate dokumentidega. Väljaõpet reguleerivateks eeskirjadeks on ohutuseeskirjad, laskeväljaõppe eeskiri. Loetelu ei ole lõplik, mis tähendab seda, et kõik koostatud ja veel koostamata väeliigi või struktuuriüksuste väljaõpet reguleerivad eeskirjad kuuluvad samuti eelkirjeldatud loetellu.
Väljaõpet korraldavateks dokumentideks on ajateenijate väljaõppe korraldus Maaväe ülema 10.11.2004 käsk nr 141 „Ajateenija väljaõppe kontseptsioon maaväes“.. Ajateenijate väljaõppe korraldus on olemas ja see ajakohastatakse 2017. a eraldi Kaitseväe juhataja õigusaktiga. Reservväelaste väljaõppe korraldamisel peavad väljaõppe juhid järgima nii väljaõppe eeskirja kui ka sõjalise valmisoleku eeskirja Kaitseväe juhataja 18.02.2016 ringkiri nr RS-3-3/139-S. sätteid. 
Väljaõpet toetavateks dokumentideks on õppekavad ja õppevara. 
Lisatud on sätted, kes ja mis alusel korraldab eeskirja uuendamist, ja kellele on eeskiri täitmiseks. Näiteks eeskirja kaasajastamist korraldab Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakond kas NATO väljaõppesüsteemis või Eesti riigikaitsekorralduses toimunud muutuste alusel. Eeskirja järgimine on kohustuslik Kaitseväele ning Kaitseliidule sõjaliste võimete ettevalmistamiseks. 
I peatükk lõppeb sättega, et väljaõpet reguleerivad dokumendid laienevad ka välisriigi üksustele, kes välislepingu alusel täidavad teenistuskohustusi Eesti Vabariigis. Kehtivas eeskirjas eelnimetatud säte puudub.

II peatükis on kirjeldatud eeskirjaga seonduvad põhimõisted. Põhimõistete loetellu on lisatud uued mõisted nagu ’digiõpe’ ja ’matkeseade’. Mõlemaid mõisteid on käsitletud IV peatükis väljaõppe korraldamise loomuliku osana, mis intensiivistavad väljaõppe läbiviimist ja võimaldavad ressursisäästlikult luua tõepärase väljaõppekeskkonna. Peatükki on lisatud uus mõiste ’väljaõppeprotsessi osapooled’, kelleks on uue eeskirja tähenduses sõjaväelise väljaõppe juhtimise ja -läbiviimise ning toetamisega seotud isikud. Need on peamised isikud, kellele eeskiri on mõeldud. Näiteks maaväes brigaadi tasandil on väljaõppejuht brigaadi ülem. Näiteks mereväes on väljaõppe läbiviijaks mereväe kooli instruktor. Väljaõpet toetavad isikud on aga need, kes loovad tingimusi realistliku ja ohutu õpikeskkonna kujundamiseks - näiteks vastase mängijaid (OPFOR), administratiiv- ja tagalatoetusega seotud personal ja väljaõppealade ettevalmistamisega tegelev personal. 
Teised mõisteid nagu aasta tööplaan, harjutus, kursus, väljaõppeperiood, väljaõppetsükkel, õppekava, õppus ja üksuse võime kirjeldus on võrreldes kehtiva eeskirjaga uuendatud ja keeleliselt toimetatud. Uuest eeskirjast on välja jäetud mõisted nagu ’riigikaitsearengukava’ ja ’sõjalise kaitse tegevuskava’, mida ei pea sätestama käesolev eeskiri. 

III peatükis kirjeldatakse väljaõppe eesmärki ja -põhimõtteid. Võrreldes uut väljaõppe eesmärgi sõnastust kehtivaga, mis sätestab, et väljaõppe eesmärk on ette valmistada kaitseväelasi, Kaitseliidu liikmeid ja üksusi sõjaliste ülesannete täitmiseks, on uues eeskirjas sätestatud eesmärk ette valmistada kaitseväelasi, Kaitseliidu liikmeid ning staape ja üksuseid Kaitseväe ja Kaitseliidule seadusega määratud ülesannete täitmiseks kõikide riigi kaitseseisundite ajal. Riigikaitseseisund tähendab Riigikaitseseaduse § 8 lg 1 alusel üldist kaitsevalmidust, kõrgendatud kaitsevalmidust, erakorralist seisukorda või sõjaseisukorda.
Peatükki on täiendatud ka sättega, mis selgitab et väljaõppevajadused Kaitseväele ja Kaitseliidule tulenevad määratud ülesannetest ja väljaõpet reguleerivatest eeskirjadest ning õigusaktidest.
Väljaõppe põhimõtete sätestamisel on uues eeskirjas võrreldes kehtivaga lähtutud uutest põhimõtetest Merrill, M. David (2002). First principles of instruction. Educational Technology Research and Development, lk 43-59., milleks on: 1) probleemipõhisus - kus väljaõppes osalejad tegutsevad organisatsioonile määratud ülesannetest lähtuvaid, probleeme lahendades; 2) aktiviseeritus - mis tähendab seda, et uusi teadmisi, oskusi või hoiakuid seostatakse väljaõppes osaleja varasemate teadmiste ja kogemustega, sest see on vundament uutele teadmistele; 3) demonstreeritus - kus väljaõppes osalejale demonstreeritakse uusi kõige olulisemaid õppeteemasid mitmel erineval viisil. Osaleja jaoks suureneb aga läbi demonstratsiooni võime täpselt meelde jätta ja võimalusel ka rakendada; 4) rakendatavus - kus väljaõppes osalejal on võimalus uusi teadmisi ja oskusi rakendada asjakohaste probleemide lahendamisel realistlikus õpikeskkonnas; 5) lõimitus - väljaõppes osalejaid julgustatakse üle kandma uusi teadmisi oma igapäevaellu; 6) innovatiivsus - otsitakse uusi võimalusi väljaõppe parendamiseks; 7) ohutus - väljaõppe käigus ei tekitata väljaõppes osalejatele kehalisi või psüühilisi vigastusi ning õppevarasse suhtutakse heaperemehelikult.
Kõiki eelkirjeldatuid väljaõppepõhimõtteid on lugeja jaoks kirjeldatud läbi väljaõppeprotsessi ja seotud osapoolte tegevusega, mis kehtivas eeskirjas puudub. 
III peatükk lõpeb õpiväljundite hindamise põhimõtetega, kus lugeja jaoks on selgitatud individuaalse ja kollektiivse väljaõppe hindamisviise ja -meetodeid. Näiteks uue korra kohaselt määratakse individuaalse väljaõppega seonduvaid õpiväljundite hindamisviise ja 
-meetodeid õppekavaga. Selleks on väljaõppe läbiviijal õigus valida sobilik hindamisviis. Sarnaselt eelkirjeldatuga toimub vastavalt väljaõppe eesmärgile ka kollektiivse väljaõppe hindamisviisi ja -meetodi valimine.

IV peatükis sätestatakse väljaõppe üldkorraldust ja see põhineb täna kehtiva riigikaitsekorralduse alusel riigi kodanike kohutuslikul ajateenistusel, tegev- ja reservteenistusel kaitseväes ning vabatahtlikul osalemisel Kaitseliidu tegevuses (edaspidi väljaõppe sihtgrupid). Samuti on eeskirjas reguleeritud erinevate sihtgruppide: ajateenijate, reserv- ja tegevväelaste ning vabatahtlike (kaitseliitlaste) osalemist sõjaaja- ja reservüksuste ettevalmistamises. Kehtivas eeskirjas vastav säte puudub. Selleks, et sõjaaja- ja reservüksuste ettevalmistamine kulgeks ühtsel põhimõttel on erinevate sihtgruppide väljaõppevahelisi seoseid eeskirjas kirjeldatud läbi individuaal- ja kollektiivväljaõppe ning õppuste. Uus eeskiri sätestab ka eelkirjeldatud sihtgruppide väljaõppe korralduse. Näiteks ajateenijate ja tegevväelaste Kaitseväe juhataja 14.12.2015 käskkiri nr 328 „Ohvitseride sõjaväelise väljaõppe nõuete ja teenistusmudeli kinnitamine“; Kaitseväe juhataja 18.12.2015 käskkiri nr 333 „Allohvitseride hariduse ja sõjaväelise väljaõppe üldnõuded ja teenistusmudel“. väljaõppe korralduse kehtestab Kaitseväe juhataja eeskirjast eraldi õigusaktiga. Väljaõppe juht Õhuvägi, merevägi, erioperatsioonide väejuhatus, 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljon, sõjaväepolitsei, luurekeskus., kelle ülesanne on ette valmistada sõjaaja staapi ja üksuseid tegevväelaste baasil, kinnitab ja kehtestab vastutusala väljaõppetsükli korralduse oma õigusaktiga võttes arvesse käesoleva eeskirja sätteid. Visuaalse ülevaate saamiseks peab väljaõppetsükkel olema kajastatud üksuse aasta tööplaanis. Sama kord kehtib ka Kaitseliidus vabatahtlike väljaõppe korraldamisel, mille kehtestab ning kinnitab Kaitseliidu ülem õigusaktiga võttes samuti arvesse uue eeskirja sätteid. 
IV peatükk lõpeb väljaõppe korraldamises matkeseadmete ja digiõppe kasutamise ning peale väljaõpet toimuvate kokkuvõtete tegemise ja tagasiside andmise sätetega.

V peatükis sätestatakse SAT-mudelist lähtuvalt väljaõppe korraldamisega seonduvad tegevused/etapid: 1) analüüs, 2) kavandamine, 3) läbiviimine, 4) hindamine, ja vastutavad struktuuriüksused. Iga etapi protseduurideks on määratud kindel sisend, tegevuste kirjeldus, vastutav struktuuriüksus, kes mille eest väljaõppes vastutab ja väljund, mis on omakorda sisendiks järgmisele etapile. Uuendatud korra kohaselt on kõik eelnimetatud etapid seotud mingi regulatsiooniga (nt Kaitseväe arengukava, üksuse võimekirjeldused, väljaõppe korraldust reguleerivad dokumendid jms). Kehtivas eeskirjas nimetatud seos ja vastutuse tasand (KVPS, väeliik jne) puudub. Taoline ülesehitus eeldab järjepidevust ja kvaliteeti väljaõppes ning iga tehtud toiming kandub edasi järgmisele etapile.

Eeskirja täiendav lisa 1 sätestab väljaõppeks vajaminevad dokumendid. Analüüsi tulemusel jäi 27st erinevast väljaõppe dokumendist alles 10 dokumenti. Iga dokumendi kirjelduses viidatakse ka dokumendi näidisvormile. Näiteks uue korra kohaselt võib väljaõppe juht (struktuuriüksuse ülem) väljaõppeürituse korraldamisel ürituse (nt harjutus, lõhkamine, laskmine, õppus) iseloomust lähtuvalt koostada käsu üldjuhul kas standardiseerimisdokumendi „Käskude ning aegade, asukohtade ja piirjoonte tähistamise formaadid“ (STANAG 2014) või NATO kollektiivse väljaõppe ja õppuste korraldamise juhise BI-SC COLLECTIVE TRAINING AND EXERCISE DIRECTIVE (CT&ED) 075-003 alusel, kui väljaõppeüritusega seotud mingi muu eeskiri ei sätesta teisiti. Nendeks eeskirjadeks võib olla näiteks laskeväljaõppe- või lõhkeväljaõppe eeskiri, mis sätestavad vastavad käsu vormid erinevalt väljaõppe eeskirjaga. 
Teiste väljaõppeürituste (nt õppepäev, seminar) käsud koostatakse ja vormistatakse üksuse asjaajamiskorras sätestatud nõuete kohaselt. Meeles peab pidama siiski põhimõtet, et konkreetse väljaõppeürituse käsu vajaduse määrab kindlaks ikkagi väljaõppe juht lähtuvalt väljaõppeürituse eesmärgist, ülesandest ja läbiviimise tingimustest. Selleks on väljaõppe juht kohustatud juba ürituse planeerimisel ja ettevalmistamisel analüüsima valdkondi (nt administratiiv- ja teenindustoetus, ohutus), millest ürituse läbiviimine sõltub ning milliseid meetmeid on vaja selle läbiviimiseks rakendada. Samas võib esineda ka erisusi. Näiteks tunniplaanis olevas välioskuste õppetunnis – vahemaade määramise harjutuseks, mis ei nõua administratiiv- ja teenindustoetust, käsku ei koostata. 
Uue korra kohaselt otsustab väljaõppedokumentide täpsema rakendamis- ja kinnitamiskorra väljaõppe juht, näiteks maaväes brigaadiülem väljaõppejuhisega. Brigaadiülema väljaõppejuhise koostamise aluseks saab igal aastal olema aga Kaitseväe ülene väljaõppejuhis, mille koostamise aluseks on väljaõppetsükli kokkuvõtete alusel tuvastatud õpituvastused. Kaitseväe ülese väljaõppejuhise väljatöötamine ja selle esitlemine üksustele kavandatakse iga aasta lõpus toimuval väljaõppeseminaril. Esimene seminar on kavas korraldada 2017. neljandas kvartalis. Aeg ja koht täpsustakse Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülema ringkirjaga.
Eeskirja täiendav lisa 2 sätestab õppekavade ja -varade väljatöötamist SAT-mudeli näitel. Kehtiv eeskiri eelkirjeldatud korda ei sätesta. Näiteks uue korra kohaselt ja Kaitseväe juhataja halduskoormuse vähendamiseks volitab Kaitseväe juhataja mereväe ülemat kinnitama ja kehtestama mereväe õppekavasid, õhuväe ülemat õhuväe õppekavasid, väejuhatuste ülemaid väejuhatuste õppekavasid. Maaväe õppekavasid kinnitab ja kehtestab Kaitseväe juhataja sest Kaitseväe juhataja asetäitja, kes küll vastutab maaväe väljaõppe eest, ei oma selleks oma kirjablanki ja seetõttu jääb see valdkond Kaitseväe juhtaja pädevusse v.a tema asendamisel. Selleks, et aegunud õppekavasid ja -vara uuendada ning veel koostamata õppekavad uue korra kohaselt koostada, kulub aega hinnanguliselt paar-kolm aastat. Näiteks 29. juuli 2016. a seisuga on Kaitseväes kinnitatud ja kehtestatud 132 õppekava, nendest 24 õppekava on hinnanguliselt vanemad kui 10 aastat ja vajavad uue korra kohaselt ümberhindamist.

Eeskirja mõjud
Eeskirja järgimine on kohustuslik Kaitseväele ning Kaitseliidule sõjaliste võimete arendamiseks. Väljaõpet reguleerivad dokumendid nagu Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskirjad, laskeväljaõppe eeskiri laienevad ka välisriigi üksustele, kes välislepingu alusel täidavad teenistuskohustusi Eesti Vabariigis.
Peamised sihtrühmad, keda eeskiri mõjutab, on sõjaväelise väljaõppe juhtimisega ja läbiviimisega seonduvad isikud, väljaõppes osalejad ning väljaõppe toetajad, kes aitavad oma tegevusega kaasa väljaõppe eesmärkide saavutamisele. 
Kui kehtiv eeskiri jätab lahtiseks KVPS-i rolli väljaõppe korraldamisel siis uues eeskirjas on väljaõppe osapooltelt andmete kogumise, süstematiseerimise ja omavaheliste seoste kirjeldamise ning tulemustest lähtuvalt järelmite koostamise pearoll väljaõppe muutmiseks täpsemalt sätestatud. Pearolli etendab J7. Teised struktuuriüksused toetavad oma oskusteabega - sisendiga. Sisendi saamiseks on kehtestatud aruandlusvorm(id), mis on sätestatud eeskirja lisas 1. Aruandlusvorme s.h väljaõppedokumentide loetelu vajadust korrigeeriti ja sisu ühtlustati KVÜÕA ja NATO publikatsioonidega. Aruandluse esitamiskord sätestatakse kaitseväe üleses väljaõppe juhisega, mida antakse välja J7 poolt igal aastal.
Selleks, et kõigist Kaitseväe aasta plaanis määratud aasta ülesannetega seotud tähtaegadest oleks staabil visuaalne ülevaate, koostatakse PSÜ administratsiooni (infohaldusjuhi) poolt graafiline töödokument (kaitseväe slängis ’tapeet’), et välistada tegevuste (s. h väljaõppe tegevuste) koondumist ühte ajaperioodi ja kohta.
Senini reguleerimata õppekavade ja -vara koostamise korraldus on sätestatud eeskirja lisaga 2. Uue korra kohaselt korraldab J7 ühiste õppekavade nagu SBK, NAK, RRÜBK väljatöötamist. Ühiste õppekavade koostamise ja ümberhindamise eest vastutav üksus määratakse Kaitseväe juhataja õigusaktiga. Näiteks NAK-i, RRÜBK-a õppekava koostamise ja ümberhindamise eest hakkab vastutama KVÜÕA. Teiste õppekavade koostamise korraldamise eest vastutavad isikud on sätestatud eeskirja lisas (lisa 2). Kehtivas eeskirjas vastav säte puudub. 
Selleks, et õppekavade koostamise oskusteave kaitseväes säiliks, korraldatakse KVÜÕA baasil väljaõppe läbiviijatele (nt rühmaülematele, rühma vanematele ja erialakoolide instruktoritele) ajaperioodil 2017-2018 täiendusõpet teemal ’õppekava koostamine’.

Eeskirja rakendamiseks vajalikud kulud ja eeldatavad tulud
Eeskirja rakendamisega tekkivaid kulusid ja tulusid ei kaasne. 

Rakendusakt
Eeskiri kehtestatakse Kaitseväeteenistuse seaduse § 6 lg 2 ja 3, Kaitseväe korralduse seaduse § 24 p 1, p 111, Kaitseliidu seaduse § 4 lg 1 p 4 alusel Kaitseväe juhataja käskkirjaga. Uue eeskirja rakendamisega tuleb tunnistada kehtetuks alljärgnevad õigusaktid:
	Kaitseväe juhataja 11.03.2015 käskkirjaga nr 68 kinnitatud dokument „Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe eeskiri“;

Kaitseväe juhataja 07.01.2011 käskkirjaga nr 6 kinnitatud dokument „Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppekavade kehtestamine“.

Eeskirja jõustumine
Uus eeskiri kinnitatakse tema allkirjastamise kuupäevast ja jõustatakse 01. jaanuarist 2017. 
Enne 01. jaanuarit 2017 algatatud väljaõppealased tegevused nagu kursused, harjutused, õppused ja nendega seotud väljaõppedokumentatsiooni s.h õppekavade koostamine ning aruandlus viiakse lõpuni Kaitseväe juhataja 11.03.2015 käskkirja nr 68 „Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe eeskiri“ kehtinud nõuete kohaselt.
Eeskirja tutvustamiseks korraldab väljaõppeosakond 2017. a esimeses kvartalis väeliikidele ja struktuuriüksustele vastava õppepäeva.

