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1. Sissejuhatus  
1.1. Ülevaade Eesti Kaitseväe inimvara kompleksuuringu 2017.-2018. aasta 
voorust  
Eesti Kaitseväe inimvara kompleksuuringu (edaspidi kompleksuuring) planeerimist alustati 2015. aasta 
sügisel. Ülevaade uuringu vajalikkusest ja lähtekohtadest on leitav artiklikogumikust „Inimressurss ja 
riigikaitse: Tervis“1. 2016. aastal viidi läbi esimene uuringuvoor, mille tulemused on avaldatud raportis 
„Ajateenijate hoiakute, tervise ja käitumise muutumine ajateenistuse käigus“ ning 2018. aasta suvel 
ilmunud Sõjateadlase erinumbris (Estonian Journal of Military Studies, 6/2018).  Kompleksuuringu 
2016. ja 2017. aastal ajateenistust alustanud ajateenijate küsitluste läbiviimine on rahastatud 
Kaitseministeeriumi, Tartu Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi koostöölepingu „Riigikaitse- ja 
julgeolekuvaldkonnale olulise uurimissuuna "Kaitseväe inimfaktoriga seonduv jätkusuutlikkus" 
arendamine aastatel 2013-2017“ (SJKK2) ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) projekti 
„Riigikaitse alase inimressursi kompleksuuring Kaitseväes“ raames. Uuringul on Tartu Ülikooli 
inimuuringute eetika komitee luba nr. 271/T-7. 

Ajateenijate kompleksuuringu alusküsimustiku põhistruktuur on välja töötatud SJKK lepingupartnerite 
Tartu Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi teadurite ning KVÜÕA koostöös3. Ankeedi koostamisse on 
panustanud ka Kaitseressurside Ameti (KRA) ja Kaitseministeeriumi spetsialistid. Uuringu 
metodoloogilisest ülesehitusest saab lähemalt lugeda artiklikogumikust „Riigikaitse inimvara 
kaardistamine: uuringute tulemusi“4.  

Vastavalt 2017. aasta ajateenijate uuringu metoodikale osalesid ajateenijad küsitluses kaks korda: 
esimene küsitluslaine toimus teenistuse esimesel kuul ja teine toimus lõpus, vahetult enne reservi 
arvamist (tabel 1.1). 

Tabel 1.1. 2017. aasta ajateenijate uuringu küsitluste ajakava. 

Ajateenistusse astumise aeg (kutse) I küsitluslaine II küsitlusaine 

2017. aasta juuli eelkutse  21.07–31.08.2017 23.04–29.05.2018 
2017. aasta oktoobri põhikutse 14.10–11.11.2017 23.04–29.05.2018 

Kõikides küsitluslainetes oli küsitluste korraldusprotsess sarnane: küsitlused toimusid väeosades, kus 
ajateenijad täitsid elektroonilise ankeedi Tartu Ülikooli LimeSurvey keskkonnas. Vastamiseks jagati 
neile kätte internetiühendusega tahvelarvutid. Enne ankeedile vastamist tutvustati kõigile ajateenijaile 
uuringut ja paluti kinnitada oma nõusolek uuringus osalemiseks. Uuringus osalemine oli vabatahtlik, 
samuti nägi metoodika ette võimalust soovi korral ankeedi täitmine igal ajal katkestada.  

2017. aastal toimus kompleksuuringu raames küsitlus juulikuus eelkutsega ajateenistusse asunud ja 
oktoobris põhikutsega tulnud ajateenijate seas. 2017. aastal jaanuari eelkutse ajateenijaid ei 
küsitletud. Küsitluses osales valdav osa 2017. juulis ja oktoobris ajateenistusse astunutest (91%). 

                                                           
1 Vt Allik, S., Talves (2016). Inimressursi kompleksuuringu väljatöötamine kaitsevaldkonnas. L. Oja (toim.) Inimressurss ja riigikaitse: Tervis, lk. 

13-23. 
2 Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsi Keskus 
3 Allik, S., Talves (2016). Inimressursi kompleksuuringu väljatöötamine kaitsevaldkonnas. L. Oja (toim.) Inimressurss ja riigikaitse: Tervis, lk. 

13–23.  
4 Kasearu, K., Murakas, R., Talves, K., Trumm, A., Truusa, T-T. (2017). Ajateenijate kompleksuuring: metodoloogiline ülevaade. A. Trumm 

(toim.) Riigikaitse inimvara kaardistamine: uuringute tulemusi, lk. 9–14. 
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Erinevate küsitlusvoorude vastajate arvud ja vastamismäärad on toodud tabelis 1.2. Ajateenistuse 
jooksul arvati reservi 355 ajateenijat (12,9% ajateenistuse alguses küsitletuist). Mõlemas küsitluses 
(alguses ja lõpus) osales 1826 ajateenijat ja nende andmetel on koostatud käesolev aruanne. Analüüs 
näitas, et kesksete tunnuste plokkides on mõlemas küsitluses osalenud (longituudsed) indiviidid 
statistilistelt sarnased nendega, kes on jätnud mõnes küsitlusetapis vastamata ja meie kogumisse ei 
kuulu.  

Küsimustiku alusel formuleeriti 563 üksiktunnust (hiljem lisandus sadakond neist tuletatud tunnust). 
Ka üksiktunnuste kaupa esineb lünklikkust, kuid andmelünkade osakaal ei ole suur (struktuurseid, st 
vastamisel suunamiste tõttu vahelejäänud küsimustest tekkinud lünki kõrvale jättes): üle poolte (55%) 
tunnuste puhul ei ületa lünklikkuse määr 3% (st 55 mittevastajat 1826 vastaja seas), lünki 4% ja 6% 
vahel on veerandil tunnustest, 7% ja 10% vahel kümnendikul ja üle 10% samuti kümnendikul 
tunnustest (viimases kümnendikus on tundlikud küsimused — alkoholitarvitamise kohta, 
spetsiifilisemate haiguste kohta, mõned poliitilist laadi hoiakud). 

Tabel 1.2. 2017. ajateenijate uuringus osalejate arv küsitluslainete kaupa. 

 2017 juuli eelkutse 2017 oktoobri põhikutse Kokku 

N %1 N %1 N %1 

Ajateenistust alustanute arv 1864 100 1158 100 3022 100,0 
I laine küsitletute arv 1698 91 1063 92 2761 91,4 
II laine küsitletute arv 1229 66 794 69 2023 66,9 
Kordusküsitlus I ja II laine 1111 60 715 62 1826 60,4 

1 Osatähtsus ajateenistust alustanute seas. 

Järgnevalt anname lühikese ülevaate 2017. aasta kompleksuuringu ajateenijate küsitluses osalenute 
sotsiaaldemograafilisest taustast. Küsitletud ajateenijate keskmine vanus on 20,4 aastat 
(standardhälve 1,6 aastat). Vanuses 18-19 aastat on 35% küsitletuist, 20-aastasi 25% ja 21-27-aastasi 
40%. Naissoost ajateenijaid, kes osalesid mõlemas küsitluses, oli kokku 11. Kuna 11 indiviidi on liiga 
vähe, et neid eraldi grupina analüüsida, siis järgnevates analüüsides ei ole ajateenija sugu arvesse 
võetud.   

Senine elukoht oli 42% korral küsitletuist suurem linn (Tallinn, Tartu, Narva), väikelinn või 
maakonnakeskus 29% ja alevik või küla 29% korral. Kõrgema haridusega oli 6%, kutsehariduse 
keskkooli järel oli omandanud 17%, keskharidusega oli 49%, põhikooli järel omandatud 
kutseharidusega 11% ja põhikooli haridusega 17% küsitletuist. Seega oli ajateenijatest ligi kolmveerand 
vähemalt keskharidusega. Peamine kodune keel oli 82% puhul eesti keel. 

Ajateenijatest 38% kinnitas, et neil oli enne ajateenistusse tulekut oma tüdruk, elukaaslane või 
abikaasa (14% elas koos temaga). Isiklik sissetulek puudus 21% ajateenijatest, oli kuni 700 eurot 39% ja 
sellest suurem 40% korral. Leibkonnas, kus ajateenija elas enne teenistusse saabumist, kinnitas väga 
head majanduslikku toimetulekut 53% küsitletuist, toimetulekut ilma erilist endale lubamata 35% ja 
toimetulekuraskusi 12%. Laenukohustusi oli 14% ajateenijatest. Kokkuvõttes võiks pidada ajateenijate 
senist majanduslikku tausta heaks.  

Ajateenistuse lõpetas reamehena 63%, kaprali auastmes 11%, nooremseersandina 22% ja 
nooremseersandina aspirandi kohustes 4% (70 ajateenijat) mõlemas küsitluslaines osalenud 
ajateenijaist.  

1.2. Kompleksuuringu 2017.-2018. aasta vooru metoodika sõlmpunktid 

2016. aasta uuringu raport keskendus peamiselt küsimusele, millised muutused toimuvad 
ajateenistuse jooksul ajateenijate hoiakutes, rahulolus ning tervises, ja eraldi vaadeldi enne tähtaega 
teenistusest vabastamist. 2017. aasta uuringu andmetele tuginedes lahkame antud raportis 
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sügavamini eestvedamise ja ajateenijate motivatsiooni teemasid. Toome esile peamised kasutatud 
analüüsimetoodika põhimõtted. 

Eestvedamine on astmeline (alluv-ülem-ülema ülem jne), millest tulenevalt on analüüside tegemisel 
püütud varasemast rohkem arvesse võtta ajateenistuse hierarhilist ülesehitust ja kajastada seda 
andmete mitmetasemelises analüüsis. Vaatleme 1) ajateenija taset ja 2) rühma taset, st käsitleme 
ajateenijaid liigitatuna rühmadesse kui rühma taseme ühikutesse. Kummalgi tasemel on selle taseme 
objektide iseloomustamiseks oma tunnused, st rühma taseme tunnusteks on ka rühma ajateenijast 
aspiranti iseloomustavad näitajad, sh tema hoiakud ja arvamused. Sellega seoses saame uudse 
aspektina käsitleda seda, milline on rühma kui terviku ja aspirandi roll ajateenijate teenistusega seotud 
hinnangute, nt rahuloluhinnangute, kujunemisel. On arusaadav, et ühes rühmas aega teenivad mehed 
võivad olla teatud küsimustes sarnaste vaadetega (kas või sellepärast, et neil on sama rühmaülem) ja 
seega on ühe rühma liikmed statistilise uuringu põhimõtete vastaselt üksteisega teataval määral 
seotud. Nende vaatlemine rühmakaupa, struktuuri kõrgemal tasemel, võimaldab individuaaltaseme 
seotust statistiliselt arvestada. Põhimõtteliselt võib juurde lisada ka sõjaväelise hierarhia järgmisi 
astmeid, kuid jälgida tuleb, et igal objektide tasemel oleks piisavalt liikmeid (nt väeosa taseme 
arvessevõtmiseks on väeosi sellise käsitluse jaoks liiga vähe). 

Kompleksuuringu küsitlusmetoodika toetab rühmapõhist analüüsi. Küsitlus viiakse läbi väeosades 
kasutades olemasolevaid arvutiklasse või väljajaotatavaid tahvleid, seega enamasti tulevad ajateenijad 
ankeeti täitma grupina. Aspirantidele määrati unikaalsed arvulised koodid ja ajateenija sisestas ankeeti 
ka oma aspirandi koodi. Seega on andmestikus võimalik tuvastada, millised ajateenijad kuuluvad ühe 
aspirandi alla, kuid isikud jäävad anonüümseks.  

Uuringule tervikuna on iseloomulik mitmest või isegi paljudest küsimustest koosnevate 
küsimusteplokkide kasutamine kindla teema kohta (nt rahulolu teenistusega, abi ja toe saamine 
ülematelt jne). See toob paratamatult kaasa vajaduse tunnuseid sobivalt „kokku võtta“, välistamaks 
väheülevaatlikku tööd suure arvu tunnustega üheaegselt. Käesolevas analüüsis on kasutatud 
sellekohaste võimaluste (nt faktoranalüüsi, indeksite moodustamise jm) seast valides 
peakomponentide analüüsi. Selle abil liidetakse tunnusrühma tunnused kokku nende omavahelist 
seost peegeldavate “kaaludega“ läbi korrutatult ja sel teel saadakse igale indiviidile uus koondtunnus. 
Ühe ja sama tunnuste rühma alusel võib tuletada ka mitu uut tunnust (peakomponenti), kusjuures 1) 
need kõik on omavahel mittekorreleeritud (n-ö igaüks kirjeldab oma iseseisvat omadust), 2) uued 
tunnused on tähtsuse langevas järjekorras: esimene eristab indiviide kõige tugevamalt, seejärel teine 
jne. Selliseid uusi tunnuseid koostatakse tavaliselt mõned, sest vähese eristusvõimega koondtunnused 
ei paku huvi. Kaalud leitakse iga koondtunnuse puhul selle alusel, milline on esialgsete tunnuste 
korrelatsioonseose muster. Peakomponendile antakse tähendus selle kaudu, milliste esialgsete 
tunnustega on peakomponent tugevamalt korreleeritud. Tõlgenduses on muidugi teatud annus 
subjektiivsust.  Sellise tehnikaga oleme käesolevas analüüsis teisendanud mitmeid tunnusplokke 
(eestvedamise tunnused ptk 2, motivatsiooni tunnused ptk 4 jm). Detailsed tulemused on enamasti 
mahukad ja paigutatud lisasse.  

Analoogiliselt varasematele analüüsidele kasutame ka selles ülevaates prognoosimudelite abi 
tunnustevahelise sõltuvuse mehhanismide selgitamisel. Mitut liiki regressioonimudelid (lineaarsed, 
logistilised, ordinaalsed) teenivad eesmärki tuua esile ajateenistuse kohta antud keskseid hinnanguid 
(sõltuvaid tunnuseid) kujundavaid mõjutegureid. Enamjaolt tõlgendame neid mudeleid mõjusid 
seletavate mudelitena, st mõju suunda vaadeldes (teguri kasv kasvatab või kahandab sõltuvat tunnust) 
või ka mõjusid tugevuse poolest võrreldes (tugevam-nõrgem mõjutegur), mitte niivõrd 
väljundtulemuse formaalseks ennustamiseks. Mudelitesse kaasatakse nii arvuliselt väljendatud (või 
sellisena tõlgendatavaid) mõjureid kui ka kvalitatiivseid tunnuseid (nt elukoht, auaste jm). Viimaste 
kasutamisel on oluline omandada tulemuste võrdlev tõlgendusviis: vaadeldakse sõltuva tunnuse 
prognostilist väärtust konkreetse vastusekategooria korral, võrreldes prognoosiga teatava taustaks 
võetud kategooriaga.  



 

7 
 

Tõlgendustes kasutame orientiirina ka statistilise usaldusväärsuse näitajaid, kuigi uuringuandmed ei 
moodusta juhuslikku valimit selle klassikalises tähenduses, sest uuringuplaan hõlmas kõiki vastava 
aasta ajateenijaid.  

Ajateenijate hulgas varem läbiviidud uuringud on toonud esile ajateenistusse astumise tüübi olulisuse5 
ajateenistuses ilmnevate hoiakute ja hinnangute eristamisel. Kasutame tüüpideks jagamist ka 
käesolevas kokkuvõttes. Tüpoloogia aluseks on üheaegne liigitus ajateenistusse tuleku viisi (kutse 
alusel, isikliku avalduse alusel) ja motivatsiooni alusel (kas tuleks ajateenistusse ka juhul, kui puuduks 
kohustus). Eristub neli tüüpi:  

 aktiivsed vabatahtlikud, kes tulid ajateenistusse isikliku avalduse alusel ja tuleksid ka siis, kui 
ajateenistus oleks vabatahtlik;  

 kohustuste ajastajad, kes tulid isikliku avalduse alusel, kuid ei tuleks ajateenistusse, kui see 
oleks vabatahtlik; 

 vabatahtlikud kutse ootajad, kes tulid ajateenistusse kutse alusel, kuid oleksid nõus tulema 
ajateenistusse ka siis, kui see oleks vabatahtlik; 

 vastumeelsed seadusetäitjad, kes tulid kutse alusel ja ei tuleks ajateenistusse, kui see oleks 
vabatahtlik.  

Tabelis 1.3 on näidatud ajateenijate jaotus nende tüüpide vahel käesolevas ja aasta tagasi toimunud 
uuringus 6.  

Tabel 1.3. Ajateenijate jaotus teenistusse tuleku tüübi järgi. 

 Aktiivsed 
vabatahtlikud 

Kohustuse 
ajastajad 

Kutse ootajad Vastumeelsed 
seadusetäitjad 

2017. a teenistusse astunud 
(käesolev uuring), % 

14,6 26,5 9,1 49,9 

2016. a teenistusse astunud (aasta 
tagasi toimunud uuring), % 

17,4 19,6 10,0 53,0 

Kuigi aktiivsete vabatahtlike osatähtsus on mõnevõrra langenud, on langenud ka seadust 
vastumeelselt täitjate osa ja selle arvel tõusnud teadlikult ajateenistusse tulekut kavandavate isikute 
osa.   

1.3. Kompleksuuringu 2017.-2018. aasta vooru põhijäreldused 

Kokkuvõtlikult saab tuua välja järgnevad põhitulemused ja järeldused.  

 Ainult osa ajateenijaid on eestvedamises ülematega ühel lainel. Ajateenijate hinnangud 
ülemate abi ja toe kohta, nende aususe ja õigluse kohta ja eestvedamise efektiivsuse, 
kaasavuse ja usalduslikkuse kohta on seda paremad, mida kindlamalt ajateenija tõlgendab 
ajateenistust oma vaba valiku kohase tegevusena (osad 2.1, 2.2). See tähendab ajateenistusse 
tulekut oma algatuse kohaselt ja/või valmidust ajateenistust läbida ka siis, kui see ei ole 
kohustuslik. Seega, osa eestvedamise õnnestumise eeldusi kujuneb välja väljaspool 
ajateenistust, selle eel. 

 Aspirandid-nooremseersandid peegeldusid ajateenijate hinnanguis vahetuimate 
eestvedajatena, usaldusalustena, turvatunde pakkujatena. Küsimus on, kuidas aspirant, olles 
ise ajateenija, kaksikrolliga toime tuleb (sh keeleoskuse poolest: mitte-eestikeelsest kodust 
ajateenijate mõned hinnangud kaldusid madalamale kui eestikeelsetest kodudest tulnute 

                                                           
5 vt: Ajateenijate Kompleksuuringu 2016. aasta pilootuuringu tulemuste aruanne: „Ajateenijate hoiakute, tervise ja käitumise muutumine 

ajateenistuse käigus“; Kasearu, K.; Uulimaa-Margus, U. (2018). Ajateenistusest enne tähtaega reservi arvamise sotsiaalsed tegurid ja 
dünaamika. Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies),  6, lk  223–243. 

6 vt ka Kasearu, K., Truusa, T.-T., Ajateenistusse asumise mustrid ja motiivid ning seos hoiakutega ajateenistuse jooksul. A. Trumm (Toim.). 
Ajateenijate kompleksuuringu 2016. aasta pilootuuringu tulemuste aruanne. 
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puhul; probleemiks võib kujuneda ka alluvast madalam haridustase ja noorem iga). Aspirandi 
pädevus on eestvedamise võti. 

 Ajateenistusega rahulolu teenistuse lõpus hinnatakse seda kõrgemalt, mida kõrgem positiivne 
hinne antakse eestvedamise efektiivsusele, aga ka selle usalduslikkusele ja kaasavusele (osad 
3.1, 3.2). Mida enam on ajateenistusse tulek vaba tahte väljendus panustada riigikaitsesse, 
seda rahulolevamana lahkub ajateenija teenistusest. Üksiktunnustest pälvib suurima rahulolu 
ajateenistuse olme, aga ka läbisaamine kaaslastega. Tähelepanu pälvib kasin rahulolu 
väljaõppega ja rahulolematus vabaaja sisustamise võimalustega.  

 Ajateenijad kinnitavad ajateenistuse lõpus nõusolekut kaitseväe head mainet iseloomustavate 
positiivsete hinnangutega keskmiselt seda tugevamalt, mida enam on nad ajateenistuses 
tunnetanud eestvedamise efektiivsust, kaasavust ja usalduslikkust (osa 3.3). Ajateenistusse 
vastumeelselt seadusetäitjana tulnud ajateenijate silmis on kaitseväe maine ka ajateenistuse 
lõpus oluliselt madalam kui ajateenistusse muudel kaalutlustel tulnuil.  

 Tervikuna kaitseväe maine ajateenistuse jooksul langeb: alguses kerge kallak positiivsete 
väidetega nõustumise suunas taandub ajateenistuse lõpus keskmiselt neutraalseks 
seisukohaks. Suhteliselt tugevam nõusolek valitseb nii ajateenistuse alguses kui lõpus sellega, 
et kaitsevägi on ühiskonnas lugupeetud organisatsioon, karjäärivõimaluste looja ja annab eluks 
vajalikke oskusi. 

 2017. aasta kompleksuuringus rakendati andmekogumisel esimest korda rühmakuuluvuse 
kaardistamist. Esimesed tulemused rühma sidususe ja ajateenistusega rahulolu analüüsimisel 
kinnitavad, et selline lähenemine on igati õigustatud ja edaspidi tuleb täpsema analüüsi 
huvides tingimata arvestada andmete mitmetasemelisust (osad 3.4, 3.5, 3.6). See esitab 
suuremaid nõudmisi andmekogumisele, sest ajateenistuse jooksul võib ajateenija 
rühmakuuluvus ja rühmade koosseis mitmeid kordi muutuda. Eestvedamise teema edasiseks 
uurimiseks on vaja detailsemaid andmeid rühma juhtimise praktika ja rühma enese kohta. 
Ideaal oleks rühma kohta käivaid andmeid koguda mitte ainult ajateenijailt endilt, vaid saada 
teavet ka väeosade kaudu.  

 Analüüs tõi esile rühma kui terviku tähenduse vertikaalse sidususe ja ajateenistusega rahulolu 
kujunemisel (osad 3.5, 3.6). Horisontaalse sidususe mõju ajateenija individuaalsele rahulolule 
teenistusega varieerub samuti rühmade lõikes. Ilmnesid seosed aspirandi eestvedamisstiili ja 
ajateenijate rühma sidususe vahel. See, kuidas aspirandil õnnestub oma rühmaga 
eestvedamises ühele lainele jõuda ja koos liikuda eesmärkide täitmise suunas, on seotud 
ajateenijate sidususe erinevate tahkudega, eriti eestvedamise efektiivsusega.  

 Motivatsiooni kirjeldati kolme mõõdikuga: omavahel mitteseotud sisemise ja välise 
motivatsiooni mõõtmed ning amotivatsiooni mõõde (osa 4.1). Motivatsiooni muutused 
ajateenistuse jooksul on suunaga pragmaatilisuse poole, mille taga on suurenev asjatundlikkus 
teenistusolude suhtes. Ajateenistuse vältel amotivatsioon kahjuks mõnevõrra süveneb. 
Amotivatsioon on niihästi ajateenistuse alguses kui ka lõpus korreleeritud sisemise, kuid mitte 
välise motivatsiooniga. Amotivatsiooni saaks nõrgendada eeskätt sisemise motivatsiooni 
tugevdamise kaudu.  

 Välises motivatsioonis ei ole erinevust, kuid sisemine motivatsioon on kaitsevaldkonnaga 
seotud organisatsioonides osalejatel keskmisest kõrgem ja amotivatsioon iseloomulik pigem 
organisatsioonides mitteosalejatele (osa 4.2). Ajateenistusele eelnev kogemus 
kaitsevaldkonnas toetab sisemist teenistusmotivatsiooni ja vähendab negatiivset 
motivatsiooni, kuid selline positiivne mõju teenistuse jooksul nõrgeneb.  

 Sisemine teenistusmotivatsioon on kõige tugevam ja amotivatsioon kõige nõrgem neil 
ajateenijail, kes on läbinud riigikaitseõpetuse ja kellel õpetus seejuures tekitas soovi 
riigikaitsesse panustada. Osutus, et mittemõjus riigikaitseõpetus on teenistusmotivatsiooni 
kujunemisele isegi ebasoodsam kui riigikaitseõpetuses mitteosalemine. Riigikaitseõpetusel on 
polariseeriv mõju: teatud noorte puhul see tõstab teenistusmotivatsiooni ja teiste puhul 
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langetab. Kvaliteetne riigikaitseõpetus võiks olla tõhus vahend ajateenijate 
teenistusmotivatsiooni tugevdamiseks. 

 Ilmnes, et eestikeelsest kodust pärit ajateenijail on teenistuse alguses sisemine motivatsioon 
keskmiselt tugevam ja amotivatsioon keskmiselt nõrgem kui venekeelsest kodust pärit 
ajateenijail. Välise motivatsiooni poolest vahet esile ei tulnud. Ajateenistuse jooksul eesti ja 
vene keelega kodust pärit ajateenijate motivatsioon mõnevõrra ühtlustub, mida võib 
tõlgendada kui ajateenistuse positiivset efekti.  

 Ilmnes eestvedamis-stiilide mõju motivatsioonile ja selle muutustele ajateenistuse jooksul. 
Mida enam kinnitatakse ülema usaldavat, kaasavat ja efektiivset eestvedamis-stiili, seda 
suurem on ajateenistuse lõpul sisemine motivatsioon. Efektiivne eestvedamislaad toetab ka 
motivatsiooni kasvu kiirust: samalt sisemise motivatsiooni algtasemelt jõuavad efektiivset 
eestvedamislaadi tugevamalt kogenud ajateenijad kõrgema sisemise motivatsioonini 
teenistuse lõpuks. Ka väline motivatsioon on ajateenistuse lõpus seda tugevam, mida enam 
kinnitab ajateenija eestvedamises usaldavust, kaasavust ja efektiivsust. Mida enam 
kinnitatakse positiivsete juhtimispraktikate kogemust — usaldavat, kaasavat ja efektiivset 
eestvedamist, seda enam nõrgeneb amotivatsioon. 

 Ajateenistuse alguses need ajateenijad, kes hiljem jõuavad nooremseersandi või kaprali 
auastmeni, ei eristu sisemise ja välise motivatsiooni alusel nendest ajateenijatest, kes jäävad 
reameesteks. Küll aga on erinevus amotivatsioonis: tugeva amotivatsiooniga teenistusse 
tulnud ajateenijatest saavad väiksema tõenäosusega nooremseersandid ja kapralid. Väljaõppe 
jooksul lõhe reameeste ja nooremallohvitseride kursustel osalevate ajateenijate 
motivatsioonis suureneb.  

 Ilmnes mitmeid tegureid, mille kaudu ajateenistuse alguses saaks ennustada ennetähtaegse 
reservi arvamise riski. Peamine nendest on ajateenija subjektiivne tervisehinnang ja 
terviseseisundi kirjeldus (osa 5.1). Kõrge teenistusmotivatsiooniga (sisemine ja väline 
motivatsioon) kaasneb väike väljalangevusrisk. Väeosa diferentseerib väljalangevusriski ja selle 
taga olev mehhanism vajab lähemat uurimist, sh eestvedamise ja rühma sidususe kaudu. 

 Sportimisharjumus on tulevaste ajateenijate seas laialt levinud, kusjuures isikliku avalduse 
alusel tulijaid eristab kutse alusel tulnuist mitme näitaja poolest aktiivsem eelnev ajateenistust 
ette valmistav füüsiline tegevus. Ajateenijatest 2/3 on teenistuse eelsel ajal olnud hõivatud 
treeningute või muu liikumistegevusega (osa 6.2). Füüsiliste oskuste teadlik arendamine toob 
edu ka ajateenistuse normharjutustes (osa 6.3). Ajapuuduse ja sportimisvõimaluste piiride 
tõttu kipub ajateenistuse-eelne sportimisharjumus ajateenistuses nõrgenema, kuigi tahe 
füüsiliseks enesearenduseks on olemas. 

 Ajateenijate jaotus subjektiivse füüsilise oleku hinnangu järgi on ajateenistuse algust ja lõppu 
võrreldes sarnane, kuid toimuvad individuaalsed muutused, milles hinnangu paranemise üheks 
teguriks on kõrge sisemine ja väline motivatsioon. Ajateenistus kujundab ümber füüsilise 
võimekuse enesehinnanguid (osa 6.4). 

 Oluline osa füüsilise võimekusega rahulolus on ajateenistuses tajutava füüsilise pingutuse ja 
füüsilise oleku vastavusel, kusjuures liiga kerge pingutus võib esile kutsuda rahulolu languse 
nagu ka liiga tugev pingutus (osa 6.4). Lisategurina sekkub eelnev või ajateenistuse-aegne 
treenitus. Analüüs tõi esile vajaduse ajateenistuse füüsilise raskuse täpsemaks 
kaardistamiseks, sest subjektiivselt tajutud raskuse hinnang üksinda ei ole selleks piisav 
pidepunkt. 

 Ajateenijatest ligi 2/3 on tervise enesehinnangu kohaselt hea või üsna hea tervisega (osa 7.1). 
Subjektiivne tervisehinnang on heas kooskõlas ajateenija poolt kirjeldatud tervisehäirete 
profiiliga, mis kinnitab selle näitaja asjakohasust. Ajateenistuse vältel subjektiivne tervis ei 
halvene või paraneb. Subjektiivse tervisehinnangu muutus oleneb mitmetest sotsiaal-
demograafilistest ja ajateenistuse sotsiaalset keskkonda iseloomustavatest näitajatest, sh 
rühma sidususest. Ajateenistuse vältel, võrreldes ajateenistuse-eelse ajaga, sagenevad 
traumade ja liigesehaigustega seotud tervisehäired, mida põhjustab füüsilise pinge kasv ja 
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võimalik oskamatu koordinatsioon pingelises füüsilises tegevuses. Vaimse tervise näitajad 
ajateenistuses ei halvene või paranevad.   

2. Eestvedamine 
Juhtimishierarhia on ajateenistuse spetsiifiline osa, mis erineb teravalt tsiviilelust, kus alluvusskeemid 
võivad olla leebed või puududa hoopis. Eestvedamise tähtsust ja olulisust on kinnitanud rida uurimusi7 
ning peamiselt on lähtutud ideest, et eestvedamine militaarsfääris on komplekssem ja mitmekülgsem 
kui tsiviilsfääris8. Peatükis antakse ülevaade ajateenijate hinnangutest eestvedamisele. Eestvedamist ja 
juhtimist vaadeldakse siinkohal kui kaht ühe ja sama protsessi külge, kusjuures eestvedamine rõhub 
enam alluva motiveerimisele.  

Eestvedamise teemat vaadeldi küsitluses neljas osas:  
1) abi ja toe saamine ülematelt,  
2) ülemate ausus ja õiglus suhetes ajateenijatega,  
3) hinnang ülemate juhtimisviisile,  
4) rühmsuse (rühma sidususe) hinnang.  

Igale alateemale vastas tunnusplokk, millest infot kokku võtvate koondtunnuste leidmiseks kasutati  
peakomponentide meetodit (osa 1.2). Igast plokist moodustati 2–4 tähenduse poolest erinevat 
tunnusrühma teatud osi peegeldavat komponenti, mille individuaalsed väärtused salvestati iga 
ajateenija puhul täiendava tunnusena lisaks vahetult küsitluses saadud andmetele. Selles osas tuuakse 
esile, kuivõrd ajateenija üldandmed (taust) diferentseerivad eestvedamise eri komponente.  

2.1. Ülemalt abi ja toe saamine ning ülemate ausus ja õiglus  
Tunnused ülematepoolse abi ja toe kohta väljendavad hinnangut sellele, kui sageli ajateenija sai 
erineva astme ülemalt tuge. Kuna ei ole teada, kui sageli ta seda soovis või küsis, siis tuleks vastuseid 
tõlgendada eelkõige reaalse kokkupuute sagedusena ülematega. Tabelis 2.1 on esitatud selle ploki 
tunnuste keskmised (mida suurem väärtus, seda harvem kokkupuude, st vastav ülem on kontakti 
tiheduse poolest tagapool) ja standardhälbed. Ootuspäraselt on ajateenijatel kõige tihedam kontakt 
rühmaülema, rühmavanema ning jaoülemaga. Vähem tajutakse toe saamist kompanii veeblilt, 
kompaniiülemalt ja väeosa ülemalt. Samuti on tabelis esile toodud sagedaste kokkupuudete 
protsentuaalne osatähtsus, mis lähemate ülemate puhul iseloomustab pooli ajateenijaid. 
Sotsiaaltöötaja, psühholoogi ja kaplani tuge on kasutatud suhteliselt harva ― ainult 11% ajateenijatest 
toob esile, et nad on enamasti, peaaegu alati või alati saanud tuge nende spetsialistide käest. Enamikul 
ajateenijatest puudub nendega tihe kokkupuude.  

Toe osutamise hinnangutest moodustati peakomponentide meetodi abil kaks koondtunnust, mis 
mõõtsid vastavalt 1) kaugema ja 2) lähema alluvussuhtega ülemate toe intensiivsust. Sotsiaaltöötaja, 
psühholoogi ja kaplani tuge kirjeldavad tunnused jäid vähese vastukaja tõttu koondtunnustest välja. 
Tabelis 2.1 on iga tunnuse real veerus „Koondtunnus“ osutatud, kummas koondnäitajas see 
üksiktunnus omas suuremat kaalu. Peakomponentide kirjeldusvõime järjekorrast näeme, et 
ajateenijad eristuvad üksteisest kõige tugevamalt vastavalt sellele, kuivõrd intensiivselt kasutatakse 
hierarhias kõrgemal asuvate ülemate abi (vastav kokkuvõtlik mõõde kirjeldab 36% hinnangute 
varieeruvusest, vt komponentanalüüsi mudelit tabelis 1 aruande lisas) ja seejärel lähemate ülemate 

                                                           
7 Raymond A. Morath, Arnold L. Leonard & Stephen J. Zaccaro (2011) Military Leadership: An Overview and Introduction to the Special Is-
sue, Military Psychology, 23:5, 453–461.   
8 Donald J. Campbell , Sean T. Hannah & Michael D. Matthews (2010) Leadership in Military and Other Dangerous Contexts: Introduction to 
the Special Topic Issue, Military Psychology, 22:sup1, S1-S14.  
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abi ja toe alusel (31% varieeruvusest). Kokkuvõtlikult on nende mõõdikute abil edasi antud 67% 
esialgsest informatsioonist.  

Tabel 2.1. Ülematelt toe saamise kohta antud hinnangud (kirjeldav statistika ja koondtunnusesse jaotumine).  

Oma teenistusalaste ja isiklike 
probleemide lahendamises sain 
tuge… 

N Keskmine1 Standard-
hälve 

Alati, peaaegu 
alati või 
enamasti, % 

Koondtunnus2 

jaoülemalt 1791 3,4 1,4 48,1 2 

rühmavanemalt 1792 3,2 1,3 53,6 2 

rühmaülemalt 1795 3,1 1,4 56,3 2 

ajateenijate esindusmehelt 1787 4,2 1,2 23,4 1 

kompanii veeblilt 1790 3,9 1,3 31,4 1 

kompaniiülemalt 1787 4,0 1,3 27,8 1 

väeosa ülemalt 1783 4,4 1,1 16,7 1 

sotsiaaltöötajalt 1783 4,6 0,9 11,3 - 

psühholoogilt 1784 4,6 1,0 11,2 - 

kaplanilt 1781 4,6 1,0 11,1 - 
1 Vastusevariandid: 1-alati,  2-peaaegu alati, 3-enamasti, 4-vahetevahel, 5-mitte kunagi, st väiksem keskmine vastab sagedasemale 
toesaamisele ehk eespoolsele kohale toe saamise sageduse poolest. 
2 Tinglikud nimetused: 1-kaugema alluvussuhtega tugi, 2-lähema alluvussuhtega tugi. 

Järgnevalt vaatleme, kes on need ajateenijad, kes tajuvad ülematepoolset suuremat tuge, ja mille 
alusel on võimalik vastuste varieeruvust seletada. Joonisel 2.1 on esitatud lähema ja kaugema 
alluvussuhtega ülema toe koondtunnuste keskmised ajateenija tüübi lõikes (ajateenija tüübi kirjeldust 
vt 1.2). Mida suurem on mõõdiku väärtus9, seda keskmiselt enam leiab ajateenija, et saab abi ja 
toetust oma ülemalt. Plusspoolele ulatuvad tulbad näitavad vastava rühma hinnangu keskmisest 
kõrgemat taset ja allapoole suunduvad tulbad keskmisest madalamat taset. Seega ilmneb, et aktiivsed 
vabatahtlikud (ajateenijad, kes on teenistusse astunud isikliku avalduse alusel ning nad sooviksid tulla 
teenistusse ka siis, kui ajateenistus oleks vabatahtlik) leiavad keskmisest enam, et nad saavad oma 
ülematelt tuge. Sarnane trend ilmneb ka kutse ootajate puhul (tulid teenistusse kutse alusel, kuid 
tuleksid ka vabatahtlikult). Keskmisest mõnevõrra vähem tajuvad toetust oma kaugematelt ülematelt 
kohustuste ajastajad ja lähematelt ülematelt vastumeelsed seadusetäitjad. Nii ilmneb, et kohustuste 
ajastajate jaoks jäävad kaugemaks (kontaktide vähesusest tingitud tajutud vähene tugi) just kaugemad 
ülemad, seevastu vastumeelsete seadusetäitjate puhul on probleemiks pigem keskmisest madalam 
hinnang lähemate ülemate toetusele.  

Joonisel 2.2 on esitatud tajutud toe keskmised hinnangud vastavalt sellele, millise auastmeni on 
ajateenija teenistuse jooksul jõudnud. Teisisõnu vaatleme, kuivõrd erinev asetumine 
teenistushierarhias toob kaasa erineva ülematepoolse toetuse hinnangu. Kaugemate ülemate toe 
mõõdiku alusel eristuvad teistest ainult nooremseersantidest aspirandid, kelle hinnang kaugemate 
ülemate toele on keskmisest kõrgem, mis on samas igati ootuspärane. Lähemate ülemate puhul 
keskmiste erinevused ei ole olulised ja võib öelda, et lähemate ülemate poolse toetuse tajumine ei 
sõltu auastmest — kõigil auastmeil on keskmised hinnangud üldkeskmise (st 0) lähedal.  

                                                           
9 Mõõdikute väärtused on standardiseeritud nii, et kõigi üldkeskmine on 0 ja hajuvus selle ümber kõigil mõõdikuil ühesuurune (standardhälve 

on 1, väärtuste vahemik -3 kuni 3 ringis). 
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 Joonis 2.1. Ajateenijate hinnang ülematelt saadavale toele ajateenistusse astumise tüübi alusel (n=1612). 

 

 
Joonis 2.2 Ajateenijate hinnang ülematelt saadavale toele teenistuse lõpuks saadud auastme alusel (n=1714).  

Lisaks sellele, kui sagedasti saavad ajateenijad oma ülematelt tuge,  paluti ajateenijatel teenistuse 
lõpus hinnata, kuivõrd olid ülemad tema suhtes õiglased ja ausad. Hinnanguid küsiti kõigi 
eestvedamistasandite kohta (tabel 2.2). Ka need tunnused võeti kokku kahe koondnäitajana 
(peakomponentidena).  
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Tabel 2.2. Ülemate õigluse ja aususe kohta antud hinnangud (kirjeldav statistika ja koondtunnusesse 
jaotumine).  

Minu ülemad olid minu suhtes 
õiglased ja ausad … 

N Keskmine1 Standard-
hälve 

Alati, peaaegu 
alati või 
enamasti, % 

Koond-
tunnused2 

Aus ja õiglane: jaoülem 1790 2,7 1,3 72,6 2 

Aus ja õiglane: rühmavanem 1802 2,8 1,2 70,1 2 

Aus ja õiglane: rühmaülem 1801 2,7 1,3 74,5 2 

Aus ja õiglane: kompanii veebel 1801 2,8 1,3 70,9 1 

Aus ja õiglane: kompaniiülem 1802 2,9 1,3 66,3 1 

Aus ja õiglane: väeosa ülem 1794 2,9 1,4 68,3 1 
1 Vastused anti variantidena: 1-alati,  2-peaaegu alati, 3-enamasti, 4-vahetevahel, 5-mitte kunagi, st väiksem keskmine vastab 
sagedasemale ausa ja õiglase suhtumise tajumisele ehk eespoolsele kohale tajutud ausa ja õiglase suhtumise poolest. 
2 Tinglikud nimetused: 1-kaugema alluvussuhte ausus ja õiglus, 2-lähema alluvussuhte ausus ja õiglus. 

Aususe ja õigluse poolest hinnatakse ülemaid kõrgelt – kõik keskmised jäävad sagedasemaks kui 
„enamasti“. Nende osakaal, kes tajusid ülematepoolset ausust ja õiglust ainult vahetevahel või ei 
tajunud üldse, on alla kolmandiku. Siiski tuleb ka siin vahe sisse lähemate ja kaugemate ülemate vahel: 
kooskõlalise komplektina väärtustatakse vastuste andmisel kompanii- ja väeosa ülemaid (see mõõde 
väljendab 43% vastuste varieeruvusest, tugevam eristaja) ning teiseks, jao- ja rühmaülemaid (32% 
varieeruvusest, vt tabel 2 lisas). Hinnanguid kõrvutades ilmneb, et kõige enam hinnatakse ausaks ja 
õiglaseks rühmaülemat ja jaoülemat: 75% vastajatest leiab, et rühmaülem, ja 73%, et jaoülem on alati, 
peaaegu alati või enamasti aus ja õiglane. Veidi madalama hinnangu aususe ja õigluse kohta saavad 
kompanii- ja väeosa ülem, kuid erisused keskmistes hinnangutes on väikesed. Siinkohal tuleb rõhutada 
seda, et sarnaselt ülemalt toesaamise küsimuse puhul, tuleb ka siin arvesse võtta, et ausust ja õiglust 
on raskem hinnata nende ülemate puhul, kes asuvad teenistushierarhias kaugemal ja kellega 
ajateenijal personaalne kokkupuude on harv.  

Kaugemate ülemate aususe ja õigluse hinnangud ajateenija tüübi alusel otsustades on keskmisest 
kõrgemad nendel ajateenijatel, kes oleksid vabatahtliku ajateenistuse korral motiveeritud teenistusse 
astuma (aktiivsed vabatahtlikud ja kutse ootajad). Ka lähema alluvussuhte kohta aususele-õiglusele 
antud hinnangutes eristuvad need kaks ajateenijate rühma ülejäänutest (joonis 2.3). Seega võib öelda, 
et positiivne eelhäälestatus ajateenistuse osas toob kaasa selle, et ülemaid peetakse keskmisest enam 
ausateks ja õiglasteks.  

 Joonis 2.3. Ülemate aususele ja õiglusele antud keskmised hinnangud ajateenistusse astumise tüübi alusel 
(n=1627).  
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Analüüsisime ülemate aususele ja õiglusele antud hinnanguid ka ajateenistuse lõpus oleva auastme 
seisukohalt. Jooniselt 2.4 ilmneb, et peamine erisus tuleb taas esile aspirantide puhul, kes hindavad 
kaugemaid ülemaid (väeosa ülem ja kompanii veebel ning kompaniiülem) üldkeskmise hinnanguga 
(nulltase) võrreldes märgatavalt ausamateks ja õiglasemateks. Samas lähema alluvussuhte ülemate 
puhul nii suuri erinevusi esile ei tule, kusjuures ainult reamehed eristuvad teistest ajateenijatest oma 
keskmisest veidi madalama hinnangu poolest.  

 
Joonis 2.4. Ülemate aususele ja õiglusele antud keskmised hinnangud ajateenistusse astumise tüübi alusel 
(n=1732).  

Eelnevate tulemuste kokkuvõtteks ja vaadeldud koondtunnuste seletamiseks koostasime 
prognoosimudelid ka ajateenijate sotsiaal-demograafilise tausta kaudu (vanus, senine elukoht, 
hinnang leibkonna majanduslikule toimetulekule, peamine kodune keel, perekonnaseis, haridus jt),  
kirjeldamaks ajateenijate-poolseid hinnanguid ülematelt saadava toetuse ning nende aususe ja õigluse 
kohta (lisas tabel 5). Mudelid on madala kirjeldusvõimega (alluvussuhte vaadeldavatest hinnangutest 
on võimalik prognoosida 3–6%), kuid toovad siiski esile mõned suundumused.  

Eestikeelsetest kodudest pärit ajateenijate keskmine hinnang kaugema alluvussuhte toetusele on 
keskmiselt madalam ja lähema alluvussuhte toetusele keskmiselt kõrgem kui venekeelsetest kodudest 
pärit ajateenijate hinnang muude võrdsete tingimuste korral. Samuti tajuvad nad lähema alluvussuhte 
puhul tugevamalt ülemate ausust ja õiglust kui ajateenijad, kelle peamine kodune keel on vene keel. 
Seega võib öelda, et ajateenijad, kelle peamine kodune keel on eesti keel, tajuvad lähemas 
alluvussuhtes olevaid ülemaid positiivsemalt kui ajateenijad, kelle peamine kodune keel on vene keel. 
Kas probleemiks võiks olla aspirantide-rühmaülemate vene keele oskus või teisalt see, et venekeelses 
kultuuriruumis on enam väärtustatud hierarhilisus ja kaugemaid ehk siis kõrgemal positsioonil olevaid 
ülemaid väärtustatakse rohkem, jääb tulevaste uuringute vastata.  

Haridustaseme poolest tuleb esile see, et kõrg- ja keskharidusega ajateenijad hindavad lähema 
alluvussuhte tuge paremaks kui põhiharidusega ajateenijad.   

Tähelepanu pälvib ka seos, mille kohaselt ajateenijad, kes on püsisuhtes (on abielus või kindla 
partneriga), annavad lähema alluvussuhte toele ja aususele-õiglusele halvema hinnangu kui üksikuna 
elanud ajateenijad. Ilmselt peituvad selle taga erinevad seletused nii-öelda „täiskasvanu efekti“ kaudu. 
Püsisuhtes inimesed on mõnevõrra elukogenumad, nende ootused suhetele, sh hierarhilistele 
suhetele võivad olla teiselaadsed kui on seda üksikutel ajateenijatel. Samuti võivad püsisuhtes 
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ajateenijad tajuda partneripoolseid ootusi, mida nad ajateenistuses olles täita ei suuda, ja negatiivne 
tunne suunatakse vahetule ülemale. Abielus olijad on ka teistest keskmiselt aasta võrra vanemad ja 
võivad olla kriitilisemad endast noorema vahetu ülema tegevuse suhtes.  

Ajateenistusse astumise tüübi ja ajateenistuse lõpuks saavutatud auastme seisukohalt tulevad 
regressioonimudeli kaudu esile samad erisused, mida kirjeldasime juba  eespool.  

2.2. Ülemate eestvedamisviisid 

Järgnevalt vaatleme, kuidas ajateenijad hindavad oma üksuse ülemate eestvedamisviise, kasutades 
selleks kümmet ülemaid kirjeldavat väidet, mille kohta küsiti ajateenijate nõusolekut erinevate 
vastusevariantide alusel (tabel 2.3). Üldiselt on keskmine „keskmine“ — ei poolt ega vastu. Ligemale 
pooled ajateenijatest on nõus või täiesti  nõus sellega, et üksuse ülemad püstitavad ülesannete 
andmisel selgeid eesmärke, ja see ongi laialdasima nõusolekuga väide. Kõige madalam (alla viiendiku) 
on nõus või täiesti nõus olijate osakaal väite puhul „Minu üksuse ülemad on huvitatud sellest, mida ma 
mingi asja kohta mõtlen ja tunnen“. Napp neljandik vastanuist on nõus väitega „Minu  üksuse ülemad 
on huvitatud minu isiklikust heaolust“. Ülejäänud väidete korral on nõusolijaid 30–40% vahel.  

Tabel 2.3. Ülemate eestvedamisviisidele antud hinnangud (kirjeldav statistika ja koondtunnustesse 
jaotumine). 

 N Keskmine1 Standard-
hälve 

Olen täiesti 
nõus või olen 
nõus, % 

Koond-
tunnus2 

Minu üksuse ülemad püstitavad ülesannete 
andmisel selgeid eesmärke 

1725 2,7 1,1 49,3 2 

Minu üksuse ülemad on huvitatud minu 
isiklikust heaolust 

1715 3,4 1,1 24,4 3 

Minu üksuse ülemad delegeerivad tööd 
efektiivselt 

1705 3,1 1,1 32,1 2 

Minu üksuse ülemad tunnustavad head 
sooritust 

1732 2,9 1,2 41,8 2 

Minu üksuse ülemad hoiduvad korraldusi 
andes ütlemast, kuidas midagi tegema peaks3 

1672 3,0 1,0 32,2 - 

Minu üksuse ülemad on huvitatud sellest, 
mida ma mingi asja kohta mõtlen ja tunnen 

1709 3,6 1,1 19,8 3 

Alluvatele antakse piisavalt iseseisvust, kui nad 
oma ülesandeid täidavad 

1714 2,9 1,1 42,1 1 

Alluvatele antakse nende arengu kohta 
tagasisidet 

1714 3,0 1,2 40,4 3 

Alluvaid julgustatakse tegutsema iseseisvalt, 
vaatamata sellele, et nad teevad vahel vigu 

1716 3,0 1,2 38,8 1 

Ülemad on kindlad oma alluvate võimes teha 
oma tööd õigesti 

1676 3,0 1,1 36,9 1 

1 Skaala: 1-olen täiesti nõus, 2-olen nõus, 3-ei ole nõus ega vastu, 4-ei ole nõus, 5-ei ole üldse nõus. 
2 Tinglikud nimetused: 1-usaldamine juhtimisel, 2-efektiivsus juhtimisel, 3-kaasamine/arvestamine juhtimisel. 
3 Väide jäi koondtunnustest välja, sest analüüs näitas, et vastamisel omistatakse sellele erisugust (vastandlikku) tähendust. 

Edaspidise analüüsi eesmärgil rakendasime ka selle tunnusrühma „kokkusurumiseks“ 
peakomponentide analüüsi tehnikat ja tõime vastuste omavaheliste seoste alusel esile kolm 
kokkuvõtlikku mõõdet. Kokkuleppeliselt nimetasime neid koondtunnuseid järgmiselt: usaldamine 
juhtimisel (1), efektiivsus juhtimisel (2) ja kaasamine/arvestamine juhtimisel (3), mille kaudu 
kirjeldatakse hinnangute varieeruvusest vastavalt 25%, 24% ja 23%, kokku ligemale kolmveerand (vt 
tabel 3 lisas). Tabelis 2.3 on ka osutatud, millise koondtunnuse mõõtmega on esialgsed tunnused 
peamiselt seotud. Võiks öelda, et efektiivsust väljendavate väidetega ollakse suhteliselt rohkem nõus 
ja kaasamist väljendavate väidetega suhteliselt vähem. 
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Eestvedamise kolm mõõdet peegeldavad seda, mil määral näeb ajateenija ülema juhtimisstiilis üht või 
teist neist külgedest. Et mõõdikuid kasutame standardituna (keskmine 0 ja standardhälve 1), siis ei 
kajastu neis vastavalt usalduslikkuse, efektiivsuse ja kaasavuse määr üldiselt (sellest saame 
ettekujutuse tabeli 2.3 keskmisi vaadeldes), vaid võrdlevalt üksikute ajateenijate ja nende rühmade 
lõikes. Selline võrdlev analüüs annab ettekujutuse, kes ajateenijatest tõlgendab eestvedamist 
usalduslikuna või vähem usalduslikuna, efektiivsena või ebatõhusana, kaasavana või mittekaasavana. 
See on praktiline teadmine selle kohta, millistele ajateenijate rühmadele on üks või teine juhtimisstiil 
enam mõistetav ja seeläbi ka vastuvõetav. Kõnealustes mõõdikutes näeme eestvedamis-stiilide 
peegeldust ajateenijates, eestvedamist kui suhet kahe osapoole — ajateenija ja ülema — vahel. 

Joonisel 2.5 on esitatud juhtimist kirjeldavate mõõdikute keskmised hinnangud vastavalt ajateenijate 
teenistusse astumise viisile (meenutame, et positiivne väärtus tähendab mõõdiku keskmisest 
suuremat ja negatiivne keskmisest väiksemat väärtust, üldkeskmine on 0). Kaht omadust — 
eestvedamise usalduslikkust ja efektiivsust — hindavad teistest kõrgemalt need, kes on valmis 
ajateenistust läbima ka vabatahtlikus korras. Neile vastandub usalduslikkuse puhul kohustuste 
ajastajate ja efektiivsuse korral vastumeelsete seadusetäitjate rühm. Kaasamise taju on teravaim 
aktiivsetel vabatahtlikel ja kõige tuhmim kohustuste ajastajatel.  

Seega võib öelda, et ajateenija, kes on tulnud teenistusse isikliku avalduse alusel ja ta tuleks aega 
teenima ka juhul, kui teenistus oleks täiesti vabatahtlik, kaldub oma hinnangutes nõustuma väidetega, 
mis iseloomustavad ülemate eestvedamis-stiili efektiivsusele ja kaasamisele suunatuna. Nad on 
teenistuses eestvedajatega n-ö ühel lainel. Usaldamise ja efektiivsuse puhul kehtib sama ka kutse 
ootajate kohta. 

 
Joonis 2.5. Keskmised hinnangud ülemate eestvedamis-stiilile ajateenistusse astumise tüübi alusel (n=1415). 

Ajateenistuses saadud auastme poolest tõusevad esile aspirandid, kes hindavad võrreldes ülejäänud 
ajateenijatega keskmisest kõrgemalt ülemate usaldavat ja kaasavat eestvedamisstiili (joonis 2.6). 
Efektiivsuse hinde poolest erinevad auastmed vähe.  
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Joonis 2.6. Keskmised hinnangud ülemate eestvedamis-stiilile auastmete alusel (n=1503). 

Siinkohal tuleb arvesse võtta, et eestvedamisele antud hinnangud peegeldavad kaht poolt: seda, 
kuivõrd alluv mõistab ja väärtustab ülema eestvedamis-stiili, ning teisalt, kuivõrd hea on ülem 
eestvedamises. Seega ilmselt aspirant, olles ise eestvedaja rollis, suudab paremini aru saada oma 
vahetute ülemate eestvedamise erinevatest tahkudest kui näiteks reamees. 

Uurisime eestvedamis-stiilidele antud hinnangute sõltuvust ajateenija tüübist ja auastmest ka 
prognoosimudelite kaudu, kuhu kaasati lisaks sotsiaaldemograafilised taustatunnused (vanus, senine 
elukoht, hinnang leibkonna majanduslikule toimetulekule, peamine kodune keel, perekonnaseis, 
haridus jt, vt tabel 6 lisas). Mudelite kirjeldusaste on 3,3–6,4% piires, seega tagasihoidlik, aga mõned 
uued seosed tulevad esile.  

Eesti koduse keelega ajateenijad hindavad ülemate eestvedamise kaasavust keskmiselt kõrgemalt kui 
vene koduse keelega ajateenijad. Samas, mida kõrgem on ajateenija haridustase, seda madalamaks ta 
hindab eestvedamise kaasavust. Mida vanem on ajateenija, seda seda vähem hindab ta juhtimisstiili 
tõhusaks. Eelkutse ajateenijad on keskmisest vähem nõus kui põhikutse ajateenijad ülemate juhtimist 
efektiivseks hindama. Kutsete erinevus tuleneb ilmselt sellest, et aspirandid, keda ajateenijad 
ülematele antud hinnangute puhul peamiselt silmas peavad, on ise juulikutses aega teenima asunud 
ajateenijad. Seega juulikutse puhul on suhteliselt suur tõenäosus, et aspirandiks võib osutuda 
kaaslane, kellega koos läbiti ajateenistuses esimesed kuud.  

Ajateenija tüüp ja auaste mõjutavad prognoosimudelite alusel eestvedamise hinnanguid sarnaselt 
eespool jooniste 2.5 ja 2.6 alusel kirjeldatule.  

2.3. Rühma sidusus 

Rühm on koht, kus eestvedamine realiseerub kõige vahetumalt. Uurimuses peeti rühma ühtsust 
oluliseks eestvedamist soodustavaks asjaoluks ja seetõttu vaadeldi eraldi küsimusteplokki, mis mõõtis 
laias laastus rühmsust ehk rühma sidusust. Rühma ühtsust uuriti ajateenija nõustumisastme kaudu 16 
väitega rühma eri külgede kohta (7-punktiline Likerti skaala põhimõttel, mida suurem vastus, seda 
enam nõus). Kui teha kokkuvõte keskmise alusel, siis skaala formaalsest keskpunktist 3,5 jääb allapoole 
(st mittenõustumise poole) neli väidet, neist kolm seostuse kohta kaitseväega ja ühe kaudu eitatakse 
vägivalda rühmas (tabel 2.4). Keskmiselt kõrge nõustumisastme 5 punkti lähedal on kaks positiivset 

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Usaldamine eestvedamisel Efektiivsus eestvedamisel Kaasamine eestvedamisel

Ke
sk

m
in

e

Aspirant, nooremseersant Nooremseersant Kapral Reamees



 

18 
 

väidet aspirantide kohta ja samas kaks negatiivset väidet rühma liikmete kohta (üritavad käske mitte 
täita ja tööülesandeid teiste kaela lükata).  

Sarnase pildi saame selle kaudu, kui suur on väitega nõus või täiesti nõus olijate osatähtsus (nõusoleku 
poole kaldumist peegeldas veel vastus 5-pigem olen nõus). Kaitseväega isiklikku seotust väljendavate 
väidetega nõusolek on madal — alla kümnendiku. Kaitseväkke kuuluvuse üle tundis uhkust siiski 16%. 
Aspirandi kohta antud positiivsete hinnangutega on nõus 30–40% ajateenijaist, rühma kokkuhoidvuse 
ja ühtsuse väidetega vähem. Siiski kinnitasid vastused lisaks eraldi esitatud kokkuvõtlikule väitele 
„Minu rühm on kokkuhoidev ja üksteist toetav“ (1-olen täiesti nõus, 2-olen nõus, 3-ei ole nõus ega 
vastu, 4-ei ole nõus, 5-ei ole üldse nõus), kus keskmine hinnang tuli 2,8 punkti (standardhälve 1,02) 
pigem ühtehoidmist (väitega nõus või täiesti nõus oli 44%).  

Tabel 2.4. Rühma sidususele antud hinnangud (kirjeldav statistika ja koondtunnustesse jaotumine). 

Kui ühtne on Teie allüksus(rühm, meeskond)? N Keskmine1 Standard-
hälve 

Nõus või 
täiesti 
nõus, % 

Koond-
tunnus2, 10 

Rühmas on isikuid, kes üritavad ülemate käske 
mitte täita. 

1731 5,0 1,6 44,3 4 

Tunnen, et kaitsevägi on osa minu tulevasest 
elust. 

1726 2,2 1,6 4,6 2 

Rühmas on isikuid, kes norivad (teevad 
pahatahtlikku nalja) teistega. 

1731 4,5 1,8 30,9 4 

Aspirant saab enda tööga hästi hakkama. 1724 4,9 1,8 43,3 1 

Ma võin enamiku oma rühma liikmete peale 
kindel olla. 

1726 4,1 1,6 16,9 3 

Suhtlen paljude rühmaliikmetega ka väljaspool 
teenistust. 

1729 3,9 1,6 14,2 3 

Ma usaldan oma aspiranti. 1720 4,6 1,8 36,6 1 

Tunnen uhkust, et olen osa kaitseväest. 1731 3,7 1,8 15,5 2 

Ma tunnen väga tugevat sidet oma rühma 
liikmetega. 

1724 3,6 1,6 9,1 3 

Rühmaliikmed hoiavad kokku, kui nad peavad 
meeskonnana tegutsema. 

1729 4,3 1,6 21,8 3 

Ma olen rahul oma aspirandiga. 1719 4,9 1,9 43,7 1 

Rühmas on teiste suhtes vägivaldseid inimesi. 1724 3,1 1,7 10,8 4 

Kriisiolukorras teeniksin meelsasti oma 
aspirandi alluvuses. 

1719 4,3 1,9 30,6 1 

Minu põhiväärtused sarnanevad kaitseväe 
väärtustega. 

1722 3,3 1,7 8,5 2 

Seoses kaitseväega on mul enamuses 
positiivsed emotsioonid. 

1724 3,3 1,7 9,7 2 

Rühmas on isikud, kes "riputavad" enda 
ülesanded teistele. 

1729 5,4 1,4 51,4 4 

1  Skaala: 1-ei ole üldse nõus, 2-ei ole nõus, 3-pigem ei ole nõus, 4-ei ole nõus ega vastu, 5-pigem olen nõus , 6-täiesti nõus 
2 Kokkuleppelised nimetused: 1-vertikaalne sidusus, 2-organisatsiooniline sidusus, 3-horisontaalne tugevdav sidusus, 4-horisontaalne 
nõrgestav sidusus. 

Rühma ühtsust kirjeldavad 16 väidet on koondatud peakomponentide meetodil (osa 1.2) neljaks 
kokkuvõtlikuks tunnuseks, mis mõõdavad rühmas: 1 ― vertikaalset sidusust (teljeks hinnang 
aspirandile, 22% tunnuste varieeruvusest), 2 ― organisatsioonilist sidusust (suhe kaitseväega, 17%), 3 
― horisontaalset tugevdavat sidusust (positiivsed, toetavad suhted rühmas, 17%) ja 4 ― 
horisontaalset nõrgestavat sidusust (destruktiivsed ja pahatahtlikud hoiakud rühmas, 13%). Tabelis 2.4 

                                                           
10 Antud küsimusteplokk on väljatöötatud ja kohandatud A. Meeritsa poolt. Läbiviidud peakomponentide analüüsi tulemused on kooskõlas A. 

Meeritsa magistritöös toodud metoodikaga (vt https://ilias.mil.ee/goto.php?target=file_29107_download&client_id=uusilias)   
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on ka osutatud (veerg „Koondtunnus“), millises mõõtmes tunnus mängis suuremat rolli. Peamine 
diferentseerija on aspirandile antud hinnang (vertikaalne sidusus), seejärel liigitus läheduse alusel 
kaitseväega ja hoiaku alusel rühmaliikmete suhtes. Aruande lisas (lisa tabel 4) on nende mõõdikute 
kirjeldus esitatud korrelatsioonseose kaudu esialgsete tunnustega (faktorlaadungite kaudu).  

Rõhutame selguse mõttes, et vaatlesime eespool väidete plokki kahel eesmärgil ja kahesuguse 
järeldusega: 1) kuivõrd on need mõtted valdavad (protsentuaalne osakaal, et ollakse nõus vastava 
ilminguga; keskmine), 2) mille poolest ajateenijad oma vastustega enim eristuvad üksteisest ja kui 
teravalt (koondmõõdikute kirjeldusastme järjekord: sideme alusel aspirandiga, suhte alusel 
kaitseväkke, kaaslastes positiivse esiletoomise poolest ja kaaslaste negatiivsete joonte esiletoomise 
poolest).  

Rühma sidusust edasi andvatest koondtunnustest erineb ajateenistusse astumise tüübi alusel ainult 
organisatsiooniline sidusus (st mõõdik suhte kaudu kaitseväkke). Aktiivsed vabatahtlikud ja kutse 
ootajad hindavad organisatsioonilist sidusust keskmisest tunduvalt kõrgemaks kui teised (joonis 2.7). 
Samas teiste sidususe tüüpide puhul ajateenistusse astumise tüübi lõikes keskmiste erinevusi esile ei 
tule. See on ootuspärane, sest ajateenijad jaotuvad rühmadesse suuresti juhuslikkuse alusel ja 
rühmakaaslasi või aspiranti valida ei ole võimalik. Seetõttu on hinnangud sidususe komponentidele, 
mis mõõdavad vahetut keskkonda ― aspirandiga seonduv, rühmasisene sidusus ― suhteliselt 
sarnased. Seega võib öelda, et ajateenistusse tuleku eelhäälestus ja eesmärgid (eluvaade, 
tegevusmotiivid, kaugemad plaanid seoses kaitseväega) ei avalda mõju rühmaprotsessidest 
arusaamisele. Rühmas toimuvat mõtestatakse suhteliselt sarnaselt olenemata sellest, milline on 
varasem taust.  

Eraldi vaatlesime veel, kuivõrd erinevalt hindavad eri auastmeni jõudnud ajateenijad rühma sidusust. 
Ilmneb, et keskmiselt on organisatsiooniline sidusus nooremseersantidel ja kapralitel kõrgem kui 
reameestel, kuid teiste sidususe tüüpide lõikes erinevust esile ei tule. Organisatsioonilise sidususe 
hindes väljenduvad ajateenija sügavamad veendumused ja tõekspidamised, st needsamad hoiakud ja 
väärtused, mis võimaldavad jõuda auastmeni. 

 
Joonis 2.7. Rühma sidususe hinnangud ajateenistusse astumise tüübi alusel (n=1562). 

Kokkuvõte  

Selles peatükis vaadeldi alluvate hinnanguid ülemate kohta ja püüti ajateenijate hinnangute kaudu 
saada ka ettekujutust rühmast kui eestvedamise lähikeskkonnast. Ajateenijad mõtestavad oma suhteid 
ülematega erinevalt ja annavad nende eesvedamisele erinevaid hinnanguid. Vahed tulenevad ka 

-0,3

-0,2
-0,1

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,6
0,7
0,8

Vertikaalne sidusus Organisatsiooniline
sidusus

Horisontaalne tugevdav
sidusus

Horisontaalne nõrgendav
sidusus

Ke
sk

m
in

e

Aktiivsed vabatahtlikud Kohustuse ajastajad Kutse ootajad Vastumeelsed seadusetäitjad



 

20 
 

ajateenija hoiakutest ajateenistuse ja kaitseväe suhtes, mis on kujunenud enne ajateenistust. 
Ajateenija tajub eestvedamises usalduslikkust, efektiivsust ja kaasamist seda enam, mida enam 
tõlgendab ajateenistust oma valiku ja vaba tahte tegevusena (väljenduseks ajateenija tüübi tunnus). Ka 
ülemate abi ja õiglast käitumist tuntakse sel juhul sagedamini. Samal ajal ei tulnud esile, et hinnang 
rühmasuhetele oleneks otseselt hoiakust ajateenistuse ja kaitseväe suhtes. Andmeist selgus, et 
kõrgemal auastmel ajateenija on eestvedamisel mõistvam ja teadlikum partner kui auastmeta 
ajateenija. Aspirandid-nooremseersandid peegeldusid ajateenijate hinnanguis vahetuimate 
eestvedajatena, usaldusalustena, turvatunde pakkujatena. Küsimus on, kuidas aspirant, olles ise 
ajateenija, kaksikrolliga toime tuleb (sh keeleoskuse poolest: mitte-eestikeelsest kodust ajateenijate 
mõned hinnangud kaldusid madalamale kui eestikeelsete kodude puhul; probleemiks võib kujuneda ka 
alluvast madalam haridustase ja noorem iga).  
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3. Eestvedamine kui ajateenistusega 
rahulolu ja kaitseväe mainet kujundav tegur 
ajateenistuse jooksul 
Selles peatükis toetutakse eelmise peatüki mõistetele eestvedamise ja rühma sidususe kirjeldamisel. 
Vaadeldakse ajateenistusega rahulolu ja kaitseväele ajateenijate poolt antud hinnangute sõltuvust 
eestvedamis-viisidest, mida ajateenija on kogenud. Analüüsitakse ajateenijaid rühmakuuluvuse alusel 
ja otsitakse rühma tervikuna iseloomustavatest näitajatest ajateenijate individuaalsete hinnangute 
mõjutegureid. 

3.1. Ajateenistusega rahulolu komponendid 

Ajateenistuse jooksul rahulolu teenistusega muutub, olles kõige madalam teenistuse keskel ja tõustes 
taas teenistuse lõpus11 12. Ajateenistusega rahulolu puhul aga ei ole me senistes uuringuvoorudes 
analüüsinud, kuivõrd määravad on rahulolu kujundamisel rühmakuuluvust iseloomustavad tunnused: 
juhtide eestvedamis-stiil, juhtidelt tajutud tugi, ausus ja õiglus ning rühma sidusus, st näitajad, mis 
iseloomustavad teatud hulka ajateenijaid üheaegselt ja sarnaselt.  

Rahulolu ajateenistusega mõõdeti ajateenistuse lõpul mitmete erinevate aspektide suhtes. Ülevaade 
vastustest on esitatud tabelis 3.1, kus näidatakse keskmine rahuloluaste (mida väiksem arv, seda 
väiksem on rahulolu), arvamuste varieeruvust väljendav standardhälve (mida suurem arv, seda 
mitmekesisemad vastused) ja vastuste „väga rahul“ ja „pigem rahul“ protsentuaalne osatähtsus.  

Tabel 3.1. Ajateenistuse erinevate aspektidega rahulolu (kirjeldav statistika). 

Kuivõrd rahul Te olete ajateenistuses…?  N Keskmine1 Standardhälve Väga rahul või 
pigem rahul, % 
vastanutest 

kogu teenistusega 1781 2,8 1,2 35,8 
väljaõppega  1782 3,0 1,2 40,2 
elamistingimustega 1783 3,5 1,1 62,6 
toitlustamisega 1782 3,7 1,2 67,5 
meditsiiniabiga  1646 3,3 1,2 53,0 
sotsiaaltöö tugiteenusega  707 3,1 1,1 36,1 
psühholoogi tugiteenusega  695 3,2 1,1 37,8 
kaplaniteenusega  676 3,3 1,1 41,6 
sportimisvõimalustega  1713 3,3 1,2 56,2 
ajateenijate omavaheliste suhetega 1771 3,5 1,0 61,2 
suhetega ülemustega  1763 3,2 1,1 48,7 
võimalustega vaba aja veetmiseks 1728 2,8 1,2 36,0 
1Keskmine on arvutatud küsitlusega võrreldes vastupidise järjestusega skaalal, kus : 1-ei ole üldse rahul, 2-pigem ei ole rahul, 
3-ei ole rahul ega mitte rahul, 4-pigem rahul, 5-väga rahul. 

                                                           
11 Tooding, L.-M. Rahulolu ajateenistusega Eesti Kaitseväes. A. Trumm (Toim.). Ajateenijate kompleksuuringu 2016. aasta pilootuuringu 

tulemuste aruanne.  
12 Demus, E. (2018). Rahulolu ajateenistusega ja seda mõjutavad tegurid Eesti kaitseväes. Sõjateadlane (Estonian Journal of Military 

Studies),  6, lk 108–137. 
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Rahulolu kogu teenistusega (eraldi küsimusele vastates, esimene rida tabelis 3.1) on väiksem kui mis 
tahes lõigus eraldi hinnatuna, seda nii keskmiselt kui ka rahul või pigem rahul olijate osatähtsuse 
poolest, kusjuures vastuse „pigem ei ole rahul“ või „ei ole üldse rahul“ andis 43% vastanutest. 
Ajateenistuse üksikkülgedest ollakse enam rahul ajateenijate omavaheliste suhetega (61% väga või 
pigem rahul) ja olmetingimustega (toitlustamine ja elamistingimused), mille puhul ligikaudu kaks 
kolmandikku leiab, et on väga rahul või pigem rahul. Vähem ollakse rahul vaba aja veetmise 
võimalustega ajateenistuses ja ka väljaõppega, kus väga või pigem rahulolijate osa jääb 40% piiresse 
ning pigem või üldse ei ole rahul olijate osa ulatub kuni 36%. Tugiteenustega (sotsiaaltöö, 
kaplaniteenus, psühholoogi teenus) on kokku puutunud vaid kolmandik küsitletuist. Nende rahulolu ei 
ole suur ― väga või pigem rahul olijate osa ulatub 40% piirini.  

Rahulolu määr erinevates elukülgedes on erisuguse tähendusega ajateenistuse edu seisukohalt, kuid 
sellele vaatamata kasutame allpool ka neid hinnanguid üldistavat keskmist rahulolu ajateenistusega 
(nii mitme tunnuse keskmine, nagu konkreetne isik oli vastanud).  

Järgnevalt keskendume küsimusele, kuivõrd keskmine rahulolu ajateenistusega varieerub 
ajateenistusse astumise viisi ja üldise meelestatuse alusel. Joonisel 3.1 on näidatud ajateenija tüübi 
alusel (vt osa 1.2) keskmine rahulolu ajateenistusega (koondtunnus) ja eraldi välja toodud keskmine 
vastus koondküsimusele „Kui rahul te olete kogu oma teenistusega?“ (5-punktiline skaala, mida 
suurem rahulolu, seda suurem arv).  

 
Joonis 3.1. Keskmine rahulolu ajateenistusega (kollased tulbad) ja koguhinnang ajateenistusele (sinised 
tulbad) ajateenistusse asumise tüüpide lõikes. 

Mõlemal viisil mõõdetud rahulolu puhul tuleb esile, et ajateenistusega on rahulolevamad need 
ajateenijad, kes on valmis teenistusse astuma ka siis, kui ajateenistus oleks vabatahtlik (aktiivsed 
vabatahtlikud ja kutse ootajad), kusjuures nende kahe rühma rahulolu hinnangud on sarnased. 
Seevastu vastumeelsed seadusetäitjad ja kohustuste ajastajad on pigem rahulolematud ning eriti 
selgelt tuleb see esile ajateenistuse koguhinnangus (joonisel 3.1 sinised tulbad). Näeme, et  
ajateenistuse erinevate aspektide (toitlustus, suhted ülematega, vaba aja võimalused jne) kaudu 
mõõdetud keskmine rahulolu on kõrgem, kui on ühe küsimuse alusel mõõdetud kokkuvõttev hinnang. 
Samuti on üksikkülgede kaudu mõõdetud keskmine rahulolu ajateenistusse astumise tüübi lõikes 
sarnasem kui ühe küsimuse kaudu mõõdetuna. Mida see tähendab? Ilmselt on koondküsimuse vastuse 
taga tugev väärtuspõhine hoiak ja arvamus ajateenistuse kohta ehk ajateenistusega rahulolu hinnangu 
aluseks on üldisem suhtumine ajateenistusse, meelsus ja valmidus ajateenistusse panustada. 
Kohustuslikus korras teenistusse tulek väljendub stereotüüpselt madalamas rahulolus.  
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Kahe hinnangu erinevuste puhul ei saa loomulikult välistada ka seda, et meie üksikküsimused ei kata 
mõnd ajateenijate seisukohalt olulist rahulolu külge, mis peegeldub koondrahulolus.  

Ajateenistusega rahulolu on seotud ajateenija auastmega, ja seda taas tugevamalt ühe tunnuse kaudu 
mõõdetud hinnangu alusel. Joonisel 3.2 tuleb esile, et ajateenijad, kes jäävad teenistuse jooksul 
reameheks, hindavad keskmiselt kogu teenistusega rahulolu 2,6 punkti vääriliseks (vastuste „pigem ei 
ole rahul“ ja „ei rahul ega mitte rahul“ vahepealne). Samas nooremseersandist aspirantide keskmine 
hinnang 3,4 kaldub neutraalsest vastusest rahulolu poole. Üksikkülgedega rahulolu kaudu leitud 
koondtunnuse puhul auastmete lõikes suurt varieeruvust ei ole. Seda saab taas selgitada detailse 
hinnangu suurema asjakohasuse ja vastajapoolse läbitunnetatusega ning teatud eelarvamuslikkusega 
üldrahulolu väljendamisel. 

 
Joonis 3.2. Keskmine rahulolu ajateenistusega (kollased tulbad) ja koguhinnang ajateenistusele (sinised 
tulbad) auastmete lõikes. 

3.2. Ajateenistusega rahulolu prognoos eestvedamise näitajate kaudu 

Järgnevalt vaatleme, milliste indiviiditasandi taustategurite ja rühma sidusust ning ülematega 
läbisaamist mõõtvate tunnuste kaudu on võimalik ajateenistusega rahulolu varieeruvust seletada, 
kasutades selleks regressioonimudeli abi. Esmalt koostame mudeli ajateenistusega rahulolu 
hindamiseks ajateenija vanuse, hariduse, koduse keele, leibkonna majandusliku olukorra, püsisuhte 
olemasolu, auastme, ajateenistusse astumise tüübi ning ülematele antud kokkuvõtlike hinnangute 
alusel (vt ptk 2): eestvedamis-stiilid, ülemalt saadud tugi, ülema ausus ja õiglus. Tegurid, mis osutusid 
tugevamateks rahulolu mõjutajateks (ja statistiliselt olulisteks olulisuse nivool 0,05), on näidatud 
joonisel 3.3; aruande lisa tabelis 7 tuuakse ära mudel tervikuna. 

Selgub, et eelnevaid tegureid arvesse võttes säilib ajateenistusse astumise tüübi mõju rahulolule: 
aktiivsete vabatahtlike ja kutse ootajate keskmine rahulolu ajateenistusega on keskmiselt 0,2 punkti 
kõrgem kui vastumeelsetel seadusetäitjatel. Mida enam hindavad ajateenijad ülemate eestvedamis-
stiili usaldavaks, efektiivsust rõhutavaks või kaasavaks, seda kõrgem keskmiselt on ajateenijate 
rahulolu ajateenistusega muude võrdsete tingimuste korral, kusjuures eestvedamise efektiivsus on 
statistiliselt tugevaim tegur. Positiivne seos ilmneb ka kaugemate või lähemate ülemate ausateks ja 
õiglasteks hindamise ning ajateenistusega rahulolu vahel. Toetuse saamise tajumine lähematelt 
ülematelt panustab samuti rahulolu tõusu, samas kaugemate ülemate toetuse tajumine ei oma 
statistiliselt olulist seost rahuloluhinnangutega. Seega võib öelda, mida enam on ülemad ajateenijate 
silmis ausad ja õiglased, ajateenijaid kaasavad, efektiivsed juhtimises ja samas ajateenijatele piisavalt 
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iseseisvust ning vastutust andvad, seda enam ajateenijad hindavad oma ajateenistuse kogemust 
positiivsemalt ja on rahulolevamad.  

 
Joonis 3.3. Ajateenistusega rahulolu statistiliselt oluliselt prognoosivad tegurid (olulisuse nivoo 0,05).  

Ajateenistusega rahulolu sõltuvust ajateenija kodusest keelest ei tule esile ja muude tegurite samaks 
jäädes on kodus peamiselt eesti keelt ja peamiselt vene keelt kõnelevate ajateenijate keskmise 
rahulolu hinnang vaadeldava mudeli kohaselt sarnane. Samuti ei varieeru keskmine rahulolu hinnang 
elukoha, haridustaseme, püsisuhte olemasolu, vanuse ja auastmete lõikes. 

3.3. Eesti Kaitseväe maine hinnangute prognoos eestvedamise näitajate 
kaudu 

Ajateenijate hinnang kaitseväe mainele on ajateenistusega rahulolu kõrval teine ajateenistuse külg, 
mille kaudu uurida eestvedamise olulisust ajateenistuses. Lähtume oletusest, et kaitseväe mainele 
antud hinnang tuleneb, ühelt poolt, ajateenistuse-eelsest eelhäälestusest ning teisalt, ajateenistuse 
käigus omandatud isiklikust kogemusest. Sealhulgas võib eeldada, et eestvedamisel (st ülematel) on 
maine kujundamisel oma roll. Kaitseväe maine iseloomustuseks kasutame tabelis 3.2 loetletud 
kaitseväge iseloomustavate positiivsete väidetega nõustumise astet (mida väiksem arv vastuseks, seda 
kindlam nõustumine, omasem väide). Analoogiliselt 2016. aasta analüüsile13 näeme ka siin 
ajateenistuse jooksul mõnevõrra nõrgenevat nõusolekut (vastused kalduvad suurema arvu ehk 
mittenõustumise poole), mida võiks seletada hinnangute asjatundlikumaks muutumisega.  

Suhteliselt tugevam nõusolek valitseb nii ajateenistuse alguses kui lõpus väitega, et kaitsevägi on 
ühiskonnas lugupeetud organisatsioon, karjäärivõimaluste looja ning annab häid oskusi. Suhteliselt 
nõrgemalt nõustutakse nii alguses kui lõpus sellega, et kaitsevägi on tehniliselt hästi varustatud. 
Samuti pigem ei olda nõus sellega, et kaitsevägi on erinevaid arvamusi arvestav organisatsioon. Ühe 
suurema nõusoleku langustest teeb läbi väide kaitseväe distsiplineerituse kohta. Arvamus kaitseväest 
kui karjäärivõimalusest ja tööandjast ajateenistuse vältel ei muutu.  

                                                           
13 Ajateenijate Kompleskuuringu 2016. aasta pilootuuringu tulemuste aruanne: „Ajateenijate hoiakute, tervise ja käitumise muutumine 
ajateenistuse käigus“; 
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Tabel 3.2. Eesti Kaitseväe maine keskmised hinnangud 

Eesti Kaitsevägi  … Ajateenistuse alguses Ajateenistuse lõpus 
Keskmine1,2  Standard-

hälve 
Keskmine1,2  Standard-

hälve 
on ühiskonnas lugupeetud organisatsioon 2,3 0,9 2,5 1,1 
on distsiplineeritud 2,0 0,8 2,7 1,0 
annab eluks vajalikke oskusi 2,2 1,0 2,6 1,1 
annab hea sõjalise väljaõppe 2,0 0,8 2,5 1,0 
on kaasaegne organisatsioon 2,7 1,1 3,1 1,1 
on uuendustele avatud 2,7 1,0 3,0 1,2 
annab võimalused karjääriks 2,4 1,0 2,4 1,1 
on konkurentsivõimeline tööandja 2,9 1,1 2,8 1,1 
on tehniliselt hästi varustatud 3,2 1,1 3,5 1,1 
on kõrgel professionaalsel tasemel isikkoosseisuga 2,6 1,0 3,2 1,1 
on erinevaid arvamusi arvestav (demokraatlik) 3,1 1,1 3,5 1,1 
1 Skaala: 1-olen täiesti nõus, 2-olen nõus, 3-ei nõustu ega ole vastu, 4-ei ole nõus, 5-ei ole üldse nõus. 
2 Vastanute arv ajateenistuse alguse küsitluses 1801–1805 ja lõpus 1805–1813. 

Kaitseväe maine kokkuvõtlikuks kirjeldamiseks kasutame allpool tabelis 3.2 loetletud väidete 
üldkeskmist nõusoleku astet, mis ajateenistuse alguses oli 2,6 (standardhälve 0,69) ja lõpus 2,9 
(standardhälve 0,80). Alguses kerge kallak positiivsete väidetega nõustumise suunas taandub 
ajateenistuse lõpus keskmiselt neutraalseks seisukohaks. 

Järgnevalt vaatleme, milliste tegurite kaudu on võimalik seletada ja prognoosida kaitseväe mainet, 
kasutades regressioonimudelit. Joonisel 3.4 on toodud esile tegurid, millel on tugevam (statistiliselt 
oluline) mõju kaitseväele antud hinnangutele ajateenistuse lõpus. Mudelisse olid kaasatud veel 
ajateenija sotsiaal-demograafilised tunnused, samuti eestvedamist ja ajateenistusse tulekut 
iseloomustavad näitajad (mudeli üksikasjad on esitatud tabelis 7 lisas).  

 
Joonis 3.4. Kaitseväe mainet oluliselt mõjutavad tegurid (olulisuse nivoo 0,05).  

Selgus, et ajateenija eelhäälestatus ja teenistusse astumise viis on olulised kaitseväe maine 
prognoosijad ajateenistuse lõpus: need ajateenijad, kes tulid isikliku avalduse alusel või kutse alusel, 
kuid tuleksid ka vabatahtlikult aega teenima, nõustuvad tugevamalt kui vastumeelsed seadusetäitjad 
kaitseväe positiivsete hinnangutega. Mida efektiivsema, kaasavama ja usalduslikumana tajutakse 
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ülemate eestvedamist ning mida ausamateks ja õiglasemateks neid peetakse, seda positiivsem on 
kaitseväe kuvand (joonisel 3.4 on näha sellest, et regressioonikordajad on miinusmärgiga; meenutame, 
et väikesearvuline väärtus vastab kõrgele mainele).  

3.4. Rühma kuuluvuse mõju ajateenistuses 

Kaitsevägi on oma ülesehituselt hierarhiline, mis tähendab konkreetset ülem-alluv hierarhiat ja 
käsuliine, teisalt on ajateenijad ajateenistuses jagatud gruppideks (jagu, rühm jne). Seega 
ajateenistuses ollakse koos kaas-ajateenijatega, kuid selliste gruppide tekkimine on juhuslik ja 
ajateenija ise ei saa valida, kellega ta satub ühte jakku või rühma. Samas võib sellisel kokkukuuluvusel 
ehk rühmsusel olla oluline mõju ajateenistuses kogetule ja ajateenistuse läbimise tõhususele. 
Rakendades mitmetasemelise analüüsi tehnikat, on võimalik tuua esile rühma kuuluvuse olulisus 
individuaalse ajateenistusega rahulolu, hoiakute ja arvamuste kujunemisel (vt osa 1.2). Antud uuringus 
moodustavad rühma ühe aspirandi alla kuuluvad ajateenijad14. Uuringus osales vastajana 75 aspiranti, 
kellest rühmapõhisesse analüüsi on kaasatud 60 (välja jäid sealjuures rühmad, kus vastajaid oli vähem 
kui 3).  

Tabel 3.3. Ajateenijate poolt antud keskmised hinnangud rühma sidususele ja eestvedamisele aspirantide 
eestvedamis-stiili alusel moodustatud gruppide lõikes. 

Rühma tunnus 
(ajateenijate hinnang) 

Grupp aspirandi hinnangu järgi Keskmine1  Standardhälve t p 

Organisatsiooniline 
sidusus 

Usaldav eestvedamis-stiil 
kõrgemalt hinnatud  

0,09 1,01 3,5 0,001 

Usaldav eestvedamis-stiil 
madalamalt hinnatud 

-0,12 0,99 

Horisontaalne 
nõrgestav sidusus 

Usaldav eestvedamis-stiil 
kõrgemalt hinnatud  

0,07 0,97 3,1 0,002 

Usaldav eestvedamis-stiil 
madalamalt hinnatud 

-0,11 1,03 

Kaasav eestvedamis-
stiil 

Usaldav eestvedamis-stiil 
kõrgemalt hinnatud  

0,05 0,97 2,2 0,029 

Usaldav eestvedamis-stiil 
madalamalt hinnatud 

-0,09 1,01 

Vertikaalne sidusus Efektiivne eestvedamis-stiil 
kõrgemalt hinnatud 

0,22 0,87 2,5 0,013 

Efektiivne eestvedamis-stiil 
madalamalt hinnatud 

0,08 1,00 

Horisontaalne 
nõrgestav sidusus 

Efektiivne eestvedamis-stiil 
kõrgemalt hinnatud 

-0,12 0,99 -3,7 0,001 

Efektiivne eestvedamis-stiil 
madalamalt hinnatud 

0,10 1,00 

Horisontaalne 
nõrgestav sidusus 

Kaasav/arvestav eestvedamis-
stiil kõrgemalt hinnatud 

0,07 1,02 2,6 0,008 

Kaasav/arvestav eestvedamis-
stiil madalamalt hinnatud 

-0,09 0,99 

1 Üldkeskmine on 0. Plussmärgiga rühmakeskmine ületab üldkeskmise ja miinusmärgiga jääb sellele alla. 

Esmalt vaatleme, kuidas varieeruvad aspirandi mitmesuguste omaduste alusel ajateenijate hinnangud 
juhtimisstiilide ja rühma sidususe kohta, st kuidas aspirandi tegevus kajab vastu tema rühmas. 
Aspirante ei ole palju — jaotame nad suurema üldistuse huvides eestvedamisele antud hinnangu 
alusel kahte gruppi: 1) allpool aspirantide kogumi mediaani (madalam), 2) ülevalpool seda (kõrgem), 
                                                           
14 Meenutame, et kompleksuuringu küsitlus viiakse läbi väeosades kasutades olemasolevaid arvutiklasse või tahvleid, seega enamasti 

tulevad ajateenijad ankeeti täitma grupina. Aspirantidele anti unikaalsed arvulised koodid ning ajateenija sisestas ankeeti oma aspirandi 
koodi. Seega andmestikus on võimalik tuvastada, millised ajateenijad kuuluvad ühe aspirandi alla, kuid isikud jäävad anonüümseks.  
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tehes seda eraldi kolme eestvedamise hinnangu (efektiivsus, kaasamine, usalduslikkus) põhjal. Igas 
tekkinud ajateenijate rühmapaaris (mediaanist madalama ja mediaanist tugevama näiduga aspirandi 
alluvuses olevad ajateenijad) võrdlesime ajateenijate hinnanguid rühma sidususe kohta (vt 
meenutuseks sidususe komponente osas 2.3 ja lisa tabelis 4)  ja eestvedamise kohta (osa 2.2), 
kasutades t-testi keskmiste võrdlemiseks. Tabelis 3.3 on esitatud võrdlustulemustest selgunud 
suuremad erinevused.  

Nendes rühmades, mille aspirant annab kõrgema hinde usaldavale eestvedamis-stiilile (hinnang 
omaenese ülemate kohta), on organisatsiooniline sidusus kõrgem (t(1216)=3,5, p=0,001), kuid samas 
on suurem ka horisontaalne nõrgestav sidusus (t(1216)=3,1, p=0,002). Seega võib öelda, et 
aspirandipoolne usaldava eestvedamis-stiili tajumine ja suurema iseseisvuse esiletõstmine 
eestvedamises realiseerub alluvates positiivse suhtumisena teenistusse ja kaitseväkke (just see oli 
organisatsioonilise sidususe telg), kuid samas võimaldab enam rühmasiseseste ebakõlade tekkimist 
ajateenijate vahel (käskude mittetäitmine, norimine jne). Juhul, kui aspirant ise tajub tugevamalt 
usaldavat eestvedamis-stiili, siis keskmiselt annavad tema rühma ajateenijad kõrgema hinnangu 
tajutud kaasavale/arvestavale eestvedamis-stiilile.  

Aspirandipoolne efektiivse eestvedamis-stiili kinnitus (oma ülemaid hinnates) toob kaasa keskmiselt 
suurema vertikaalse sidususe tema rühmas. Teisisõnu, need aspirandid, kes ise hindavad oma ülemate 
juhtimisstiili efektiivsemaks (selged eesmärgid) on kõrgemalt väärtustatud oma ajateenijate poolt 
(t(1216)=2,5, p=0,013) ja samuti on sellistes rühmades madalam horisontaalne nõrgestav sidusus 
(t(1216))=-3,7, p=0,001). Teisalt on suurema kaasamise kinnitus aspirandi poolt seotud keskmiselt 
kõrgema horisontaalse nõrgestava sidususega tema rühmas (t(1216)=2,6, p=0,008). Aspirandid, kes 
oma ülemate puhul enam tajuvad, et nendega arvestatakse ja ülemad tunnevad nende heaolu vastu 
huvi, suudavad halvemini kui kaasavust vähem tajunud aspirandid välistada oma rühma ajateenijate 
rühmasisest destruktiivsust. Kas võib siin näha vajadust aspirandi „pedagoogi-oskuste“ toetamise 
järele?  

Kokkuvõtlikult võib öelda, et aspirandi eestvedamis-stiil omab mõju ajateenijate rühma sidususele ja 
on seotud sellega, kuidas ajateenijad hindavad eestvedamis-stiile. Paneme tähele, et efektiivse 
juhtimisstiili parem tajumine vähendab, kuid usaldava ja kaasava juhtimistiili parem taju suurendab 
ajateenijate nõrgestavat horisontaalset sidusust. Seega, horisontaalse sidususe võtmes on kasulikum 
efektiivse juhtimisstiili esiletõus. Usaldava ja kaasava juhtimistiili puhul ajateenijatele suuremat 
vabadust andes võib tulemus tähendada ka seda, et vabadust kasutatakse enda huvides ära ja rühma 
horisontaalne sidusus seetõttu pigem kannatab.  

 
Joonis 3.5. Ajateenijate keskmine rahulolu ajateenistusega vastavalt aspirandi hinnangutele (aspirantide 
mediaanhinnangu suhtes).  
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Kuidas peegeldub ajateenija rahulolus ajateenistusega see, mida kogeb tema aspirant ise 
ajateenistuses? Osutub, et ajateenijate rahulolu ajateenistusega varieerub sellest olenevalt, kuivõrd 
aspirant tajub eestvedamises oma ülematelt usalduslikkust, kuivõrd kõrgelt hindab kaitseväe mainet ja 
kuivõrd tunneb lähema alluvussuhte tuge (joonis 3.5). Need ajateenijad, kelle aspirant tajub enam 
ülematepoolset usaldavat eestvedamis-stiili, on ajateenistusega keskmiselt rohkem rahul kui need 
ajateenijad, kelle aspirant tajub madalamat usalduslikkust. Kui aspirant hindab kaitseväe mainet 
mediaanhinnanguga võrreldes paremaks (väiksem väärtus), siis on tema rühma ajateenijate rahulolu 
ajateenistusega suurem kui kaitseväe mainet madalamalt hinnanud aspirandi rühmas. Lähema 
alluvussuhte tuge enam tundva aspirandi rühmas valitseb keskmiselt suurem rahulolu ajateenistusega 
kui tuge mitte tundva aspirandi rühmas. 

3.5. Rühmsus vertikaalse sidususe kujundajana 

Nagu nägime äsja, varieeruvad ajateenijate rühmasidusus ja eestvedamis-stiilidele antud hinnangud 
rühmade lõikes. Järgnevalt käsitleme lähemalt vertikaalset sidusust (ajateenijate hinnang aspirandile) 
ja koostame selle prognoosimudeli üheaegselt ajateenijate ja rühma näitajate kaudu. Joonisel 3.6 on 
kujutatud rühmade keskmised vertikaalse sidususe näitajad, mis peegeldavad rühmade mõõdukat 
varieeruvust enamjaolt ühe standardhälbe piirides (mõõdik on standarditud üldkeskmisega 0 ja 
standardhälbega 1).  

Vertikaalne sidusus on sidususe eri liikidest oletatavalt rühmiti kõige suurema varieeruvusega, sest 
kajastab rahulolu aspirandiga kõige otsesemalt (ja aspirantide tegevus omakorda määrab kõige 
otsesemalt rühmade erinevuse). 

 

Joonis 3.6. Keskmine vertikaalne sidusus ajateenijate rühmades. 

Rühma mõiste sissetoomine võimaldab kahetasemelist vaadet ajateenistusele: 1) ajateenija tase 
ajateenija individuaalse varieeruvusega ja 2) rühma tase, mida iseloomustavad rühma kui terviku 
omadused ― suurus (meil kahjuks teadmata), aspirandi individuaalsed jooned, tema juhtimisstiil, 
aspirandi ülemate juhtimisstiil. Ajateenija tegutseb oma rühma kontekstis, rühm järgmise sõjaväelise 
liigituse kontekstis jne, kusjuures ülemise taseme „indiviid“ avaldab teatud ulatuses ühesugust mõju 
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mitmetasemeline analüüs15 (vt ka 1.2), mida siinkohal vertikaalse sidususe jaoks rakendame 
kahetasemelisena — rühmad (aspirandid) ja ajateenijad. Mitmetasemeline mudel kaasab korraga 
mõlema taseme tunnused, kusjuures statistilisest küljest on tähtis, et võetakse arvesse ühe rühma 
liikmete andmete omavahelist seost, nn rühmasisest korrelatsiooni (ühe aspirandi käealused võivad 
kõik teatud määral olla tema näo järgi). Kui see korrelatsioon on nõrk, siis ei ole otstarbekas 
mitmetasemeliselt analüüsida, ja ajateenijaid võib käsitleda rühmadeks jagamata. Kui see 
korrelatsioon on tugev, siis avaneb ühetasemelise mudeliga võrreldes vertikaalse sidususe mehhanism 
sügavamalt —saame teada, kui suur roll on ajateenijate vertikaalse sidususe hinnangute kujunemises 
ajateenijate eneste erinevusel ja kui suur roll rühmade erinevusel. Mitmetasemeline analüüs 
võimaldab neid varieeruvuse komponente eraldi hinnata. Seejuures on võimalik mudel koostada nii, et 
mõjurite toimet iseloomustavad regressioonikordajad leitakse muutlikena teise taseme „indiviidide“ 
(praegu: rühmade) lõikes.  

Esmalt on vaja kindlaks teha, kui tugev on rühmasisene korrelatsioon. Mõõdikuna kasutatakse 
rühmadevahelisest erinevusest tingitud hajuvuse osa suhet koguhajuvusse, mis vertikaalse sidususe 
puhul tuleb 28% (tabel 8 lisas). See on praktikas piisav alus mitmetasemeliselt jätkata.  

Vertikaalse sidususe kahetasemelisse mudelisse kaasame rühma tasemel järgmised tunnused: 
aspirandi kodune keel (1-eesti, 2-vene), kas ta on eelnevalt kuulunud riigi- või sisejulgeolekuga seotud 
organisatsiooni (1-jah, 2-ei), aspirandi hinnang väljaõppe sisukusele (1-täiesti nõus kuni 5-ei ole üldse 
nõus) ja oma rühma kokkuhoidvusele (1-täiesti nõus kuni 5-ei ole üldse nõus), aspirandi keskmine 
rahulolu ajateenistusega, hinnang lähema ülema aususele ja õiglusele, kaitseväe maine hinnang 
ajateenistuse alguses, eestvedamis-stiilide tajumine oma ülemate tegevuses: usaldav, kaasav, 
efektiivne. Ajateenijat kirjeldavad järgmised tunnused: kodune keel, ajateenistusse astumise tüüp (1-
aktiivsed vabatahtlikud, 2-kohustuste ajastajad, 3-kutse ootajad, 4-vastumeelsed seadusetäitjad), 
haridustase (1-põhiharidus, 2-kutse pärast põhiharidust, 3-keskharidus, 4-kutse pärast keskharidust, 5-
kõrgharidus).  

Tabelis 3.4 on esitatud loetletud mõjutegurite regressioonikordajad (b) ja olulisuse tõenäosus (p) koos 
regressioonikordajate usaldusvahemikega usaldusnivool 95%. Dispersioonikomponentide analüüs 
näitas (arvutusi ei ole lisatud), et aspirandi mudelis arvesse võetud „omadused“ vähendasid 
rühmadevahelisest erinevusest tulenevat vertikaalse sidususe hajuvuskomponenti tuntavalt ― 21% 
ringis. Seega võib öelda, et teatav osa ajateenijate vertikaalse sidususe hinnangute varieeruvusest on 
võimalik seletada ära aspirandi hinnangu kaudu.  

Tabelist 3.4 nähtub, et vaatluse alla võetud rühma taseme mõjutegureist kaks on kindla suunaga: mida 
enam peab aspirant rühma kooshoidvaks ja mida enam peab oma ülemaid ausateks ja õiglasteks, seda 
keskmiselt tugevamaks hindab ajateenija tema rühmas muudes võrdsetes tingimustes vertikaalset 
sidusust. Aspirandi tajutud rühmsus peegeldub ajateenijate poolt temale antud hinnanguis. Aspirandi 
ülemate positiivsed omadused kanduvad ajateenijateni ja peegelduvad oma vahetule ülemale ― 
aspirandile antud ― hinnanguis.  

Ajateenistusse tuleku tüübi alusel hindavad aktiivsed vabatahtlikud vertikaalset sidusust kõrgemalt kui 
vastumeelsed seadusetäitjad ja eristuvad sellega kõigist ülejäänuist. Keskharidusega ajateenijad 
erinevad tugevama vertikaalse sidususe poolest kõrgharidusega ajateenijatest (ja seeläbi kõigist 
ülejäänutest). Seletuseks lisame, et aktiivsed vabatahtlikud on tugeva ajateenistusse tuleku 
motivatsiooni ja positiivse eelhäälestusega ning see loob soodsama pinnase aspirantidega 
eestvedamisel ühise keele leidmiseks võrreldes vastumeelsete seadusetäitjatega, kes pealegi on ka 
vanuse poolest vanemad. Hariduse mõju seletuseks: kõrgema haridusega ajateenijad võivad olla 
kriitilisemalt meelestatud aspirantide suhtes, kes suures enamikus ise on keskharidusega, ja oletatavalt 
enim ühist keelt leitakse samal haridusastmel. Kuigi analüüsis eespool tõime esile, et efektiivse 

                                                           
15 vt nt Tooding 2014, www.samm.ut.ee 
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eestvedamis-stiili hinnang on positiivselt seotud vertikaalse sidususega, siis mudelis, kus on võetud 
arvesse laiem mõjutegurite komplekt, see statistiliselt oluliseks ei osutunud.  

Tabel 3.4. Vertikaalse sidususe prognoosimudel rühma ja indiviidi tasandi teguritega.  

Prognoositav muutuja: kõrgem vertikaalne sidusus b p Usalduspiirid7, 95% 

alumine Ülemine 

Konstant 1,29 >0,15   

Aspirant: eesti keel1 -0,35 >0,15 -0,95 0,25 

Aspirant: kuulub/kuulunud kaitse-, sisejulgeoleku org2 0,16 >0,15 -0,22 0,54 

Aspirant: rühm on kokkuhoidev (1-täiesti nõus…5-ei ole üldse 
nõus) 

-0,22 0,02 -0,41 -0,04 

Aspirant: väljaõpe AT ajal on sisukas ja huvitav(1-täiesti nõus…5-
ei ole üldse nõus) 

-0,08 >0,15 -0,29 0,12 

Aspirant: keskmine rahulolu ajateenistusega 0,01 >0,15 -0,36 0,37 

Aspirant: lähem ülem on aus ja õiglane 0,15 0,04 0,01 0,30 

Aspirant: keskmine EKJ maine ajateenistuse alguses -0,11 >0,15 -0,42 0,19 

Aspirant: eestvedamis-stiil usaldav -0,13 >0,15 -0,33 0,06 

Aspirant: eestvedamis-stiil efektiivne -0,11 >0,15 -0,32 0,10 

Aspirant: eestvedamis-stiil kaasav 0,01 >0,15 -0,19 0,20 

     

Ajateenija: eesti keel3 0,03 >0,15 -0,11 0,17 

Ajateenija: aktiivne vabatahtlik4 0,19 0,02 0,04 0,34 

Ajateenija: kohustuste ajastaja4 -0,02 >0,15 -0,14 0,10 

Ajateenija: kutse ootaja4 0,09 >0,15 -0,11 0,30 

Ajateenija: nooremseersant5 -0,11 0,11 -0,24 0,02 

Ajateenija: kapral5 -0,05 >0,15 -0,21 0,11 

Ajateenija: põhiharidus6 0,04 >0,15 -0,21 0,28 

Ajateenija: kutseharidus põhihariduse baasil6 0,00 >0,15 -0,17 0,17 

Ajateenija: keskharidus6 0,18 0,02 0,03 0,34 

Ajateenija: kutseharidus keskhariduse baasil6 0,00 >0,15 -0,20 0,19 

     

Esimese taseme vea dispersioon [ajateenija] 0,62 <0,0005 0,57 0,68 

Teise taseme vea dispersioon [rühm] 0,19 <0,0005 0,11 0,32 
1,3 Taustarühm: kodune keel on vene keel, 2Taustarühm: ei kuulu/ei ole kuulunud, 4 Taustarühm: vastumeelne seadusetäitja. 
5Taustarühm: reamees. 6Taustarühm: rakenduskõrgharidus/kõrgharidus. 7 Kui alumise ja ülemise usalduspiiriga määratud lõik 
katab nullpunkti, siis ei ole vastav tegur sõltuva tunnuse suhtes statistiliselt olulise mõjuga antud usaldusnivool 95%. 

Selgus, et kodune keel ei ole siinkohal statistiliselt oluline mõjur. Koostatud mudeli vea dispersioon on 
mõlemal tasemel oluliselt nullist erinev, mis tähendab, et mudel ei ole vertikaalse sidususe 
„äraseletamisel“ ammendav ja vajab edasiarendamist (vt tabeli 3.4 viimased read). See ei välista 
esiletoodud mõjurite tähtsust.  

3.6. Rühmsuse mõju ajateenistusega rahulolule 

Ajateenistusega rahulolu ühetasemelise prognoosimudeli esitasime joonisel 3.4. Nüüd võtame lisaks 
vaatluse alla ka selle, kui palju ajateenistusega rahulolust tuleneb ajateenija rühmakuuluvusest. 
Rühmadevahelise rahulolu keskmise hinnangu varieeruvust iseloomustab joonis 3.7. Üldiselt võib 
öelda, et rühmade keskmine rahuloluhinnang jääb 3 ja 3,5 punkti vahele, mis tähendab keskmiselt 
kaldumist rahulolu suunas pea kõikides rühmades. Siiski on mõned äärmuslikud rühmad, mis eristuvad 
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üldisest pildist. Rühmadesisese korrelatsioonikordaja väärtuseks osutus rahulolutunnuse puhul 11% 
(tabel 9 lisas), mis tähendab, et pisut üle kümnendiku ajateenijate ajateenistusega rahulolu 
variatiivsusest tuleneb rühmadevahelistest erinevustest ehk sellest, millisesse konkreetsesse rühma 
ajateenija kuulub.  

 

Joonis 3.7. Rühma keskmine rahulolu ajateenistusega.  

Rühma efekti hindamisel on võrreldes ühetasemelise mudeliga lisatud aspirandi hinnang rühma 
ühtekuuluvustundele ja aspirandi rahulolu ajateenistusega. Nende tunnuste mõjul vähenes 
rühmadevahelisest erinevusest tingitud hajuvuse osa 35%, st nende rühma iseloomustavate tunnuste 
valik oli asjakohane ja need seletavad rühmadevahelisi erinevusi olulisel määral. 

Joonisel 3.8 on näidatud koostatud mudeli statistiliselt oluliseks osutunud aspirandi ja ajateenija 
tunnuste regressioonikordajad (olulisuse nivoo 0,05). Kõige tugevamalt kujundab ajateenistusega 
rahulolu organisatsiooniline sidusus, järgnevad vertikaalne sidusus ja horisontaalne tugevdav sidusus.  

 

Joonis 3.8. Mitmetasemeline ajateenistusega rahulolu mudel: regressioonikordajad. 
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Joonisel 3.8 on horisontaalne tugevdav ja nõrgendav sidusus markeeritud punase katkendliku joonega. 
Sellega on märgitud analüüsis välja tulnud asjaolu, et nende kahe tunnuse mõju tugevus ajateenija 
rahulolule teenistusega varieerub rühmade lõikes statistiliselt oluliselt: üks ühine regressioonikordaja 
ei anna piisavalt täpset prognoosi, sest ajateenija rahulolu ajateenistusega sõltub mõnes rühmas 
tugevamalt horisontaalsest sidususest kui mõnes teises.  

Kui rühma aspirant on ise ajateenistusega rahul, siis selle võrra kõrgem on ka tema rühma ajateenija 
rahulolu, arvuliselt öeldes, kui aspirandi rahulolu ajateenistusega tõuseb ühe punkti võrra, siis see 
suurendab ajateenija rahulolu ajateenistusega keskeltläbi 0,15 punkti. Samas peegeldub aspirandi 
hinnang rühma ühtekuuluvuse ja kokkuhoidvuse kohta ajateenija rahulolus teenistusega nõrgalt. Siin 
taga võib peituda aspirantide ja rühma erinev arusaam ja vaatekoht rühma kokkuhoidvuse hindamisel. 
Selle illustreerimiseks on joonisel 3.9 kujutatud ajateenijate keskmine nõusolek väitega „minu rühm on 
kokkuhoidev ja üksteist toetav“ olenevalt aspirandi antud vastusest (mõlemal juhul 5-punktiline skaala: 
1-olen täiesti nõus, 2-olen nõus, 3-ei ole nõus ega vastu, 4-ei ole nõus, 5-ei ole üldse nõus). 

Ajateenijate keskmine rühmiti varieerub olenevalt aspirandist (punktide hajuvus püstsuunas), kuid 
suundumusega: mida parem aspirandi hinnang rühma ühtehoidvusele, seda parem ka tema rühma 
ajateenijate keskmine hinnang. Nt, kui 12 aspiranti hindas oma rühma täielikult kokkuhoidvaks ja 
üksteist toetavaks (väärtus 1 horisontaalteljel), siis ajateenijate keskmised hinnangud (püstteljel) 
varieerusid nendes rühmades 2,2–3,2 punkti vahel. See hinnang jääb samuti pigem positiivsele 
poolele, kuid ei ole nii kõrge kui aspirantidel.  

 

Joonis 3.9. Aspirandi ja ajateenijate keskmine hinnang oma rühma kokkuhoidvusele (1-olen täiesti nõus, 2-
olen nõus, 3-ei ole nõus ega vastu, 4-ei ole nõus, 5-ei ole üldse nõus). 

Aspirantidest 35 on hinnanud oma rühma ühtekuuluvust hindega 2, st nad nõustuvad väitega, et 
nende rühm on kokkuhoidev ja toetav. Antud juhul langevad kahe rühma ajateenijate hinnangud 
aspirandi hinnanguga ideaalselt kokku ja kõigi rühmade keskmine jääb alla 3,5 näidates, et valdavalt 
ollakse väitega nõus. 12 aspiranti ei ole väitega ei nõus ega vastu (hinne 3) ehk teisisõnu neil puudub 
selge hinnang või nad ei soovi seda täpselt avaldada. Ajateenijate rühmakeskmised varieeruvad siin 
kõige enam, ulatudes 2,3 punktist kuni 4,3 punktini, st jaatusest eituseni. Järgmisena eristuvad üksikud 
rühmad, mille puhul aspirant on kriitiliselt meelestatud, kuid ajateenijad ise pigem positiivsed; ja üks 
problemaatiline rühm, kus nii aspirandi kui ajateenijate arvates ei saa olla sugugi nõus, et rühm on 
kokkuhoidev ja teineteist toetav. Siinkohal on oluline lisada, et ajateenija hinnang esindab keskmiselt 
16 ajateenijat. Kokkuvõtteks võib varieeruvusele vaatamata kinnitada ajateenijate ja aspirandi 
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hinnangutes pigem kooskõla kui ebakõla, mis tähendab, et tegutsetakse koostöös ja ühiste 
arusaamadega rühmaelust. 

Kokkuvõte  

Ajateenistuse üksikute tahkude kaudu antakse ajateenistusega rahulolule parem hinnang kui selgus 
kogurahulolu hinnangust. Viimases peegelduv võimalik eelarvamuslik negatiivne häälestus avaldub 
eriti selgesti nende ajateenijate hinnanguis, kelle jaoks teenistus on kohustus, millest vaba tahte 
kohaselt loobutaks. Üksikkülgedest teenib suurima rahulolu ajateenistuse olme, aga ka läbisaamine 
kaaslastega. Tähelepanu pälvib kasin rahulolu väljaõppega ja rahulolematus vabaaja sisustamise 
võimalustega. 

Ajateenistusega rahulolu teenistuse lõpus hinnatakse seda kõrgemalt, mida kõrgem positiivne hinne 
antakse eestvedamise efektiivsusele, aga ka usalduslikkusele ja kaasavusele. Mida enam on 
ajateenistusse tulek vaba tahte väljendus panustada riigikaitsesse, seda rahulolevamana lahkub 
ajateenija teenistusest. Eestvedamise ja ajateenija tüübi kaasamisel ajateenistusega rahulolu 
mudelisse ei tule esile sotsiaal-demograafiliste näitajate mõju rahulolule, sh peamise koduse keele 
poolest.  

Ajateenijad kinnitavad ajateenistuse lõpus nõusolekut kaitseväe head mainet iseloomustavate 
positiivsete hinnangutega keskmiselt seda tugevamalt, mida enam on nad ajateenistuses tunnetanud 
eestvedamises efektiivsust, kaasavust ja usalduslikkust. Ajateenistusse vastumeelselt seadusetäitjana 
tulnud ajateenijate silmis on kaitseväe maine ka ajateenistuse lõpus oluliselt madalam kui 
ajateenistusse muudel kaalutlustel tulnuil.  

Tervikuna kaitseväe maine ajateenistuse jooksul langeb: alguses kerge kallak positiivsete väidetega 
nõustumise suunas taandub ajateenistuse lõpus keskmiselt neutraalseks seisukohaks. Suhteliselt 
tugevaim nõusolek valitseb nii ajateenistuse alguses kui lõpus sellega, et kaitsevägi on ühiskonnas 
lugupeetud organisatsioon, karjäärivõimaluste looja ning annab hea sõjalise väljaõppe.  

2017. aasta kompleksuuringus rakendasime andmekogumisel esimest korda rühmakuuluvuse 
kaardistamist. Ajateenijate omavaheline sidumine rühma tasemel andis võimaluse analüüsis võtta 
arvesse ajateenistuse keskkonna hierarhilist struktuuri. Esimesed tulemused rühma sidususe ja 
ajateenistusega rahulolu analüüsimisel kinnitavad, et selline lähenemine on igati õigustatud ja edaspidi 
tuleb täpsema analüüsi huvides tingimata arvestada andmete mitmetasemelisust. See esitab 
suuremaid nõudmisi andmekogumisele, sest ajateenistuse jooksul võib ajateenija rühmakuuluvus ja 
rühmade koosseis mitmeid kordi muutuda, samuti vahetuvad ajateenistuse jooksul vahetud ülemad 
(tegevteenija, drillseersant, aspirant). Sõltuvalt väeosast on ka rühmade suurused erinevad ja tuleb 
kaaluda rühma asemel jao tasandit. Eestvedamise teema edasiseks uurimiseks on vaja detailsemaid 
andmeid rühma juhtimise praktika ja rühma enese kohta. Ideaal oleks rühma kohta käivad andmed 
koguda mitte ainult ajateenijatelt endilt, vaid saada teavet ka väeosade kaudu.  

Analüüs tõi esile rühma kui terviku tähenduse vertikaalse sidususe ja ajateenistusega rahulolu 
kujunemisel. Horisontaalse sidususe mõju ajateenija individaalsele rahulolule teenistusega varieerub 
samuti rühmade lõikes. Ilmnesid seosed aspirandi eestvedamis-stiili ja tema rühma sidususe vahel. 
See, kuidas aspirandil õnnestub oma rühmaga eestvedamises ühele lainele jõuda ja koos eesmärkide 
täitmise suunas liikuda, on seotud rühma sidususe erinevate tahkudega ja eriti eestvedamise 
efektiivsusega.  
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4. Motivatsioon ajateenistuses 
Eelnevad analüüsid on näidanud, et ajateenijate teenistusse asumine ja hilisem rahulolu teenistusega 
on seotud meelestatusega ajateenistuse suhtes (Demus 201816). Meelestatust võime lahata hoiakute 
kaudu ajateenistusse ja riigikaitse vajalikkusesse (Kasearu ja Truusa 201817), kuid samuti 
teenistusmotivatsiooni mõõtmise kaudu. Ajateenijate motivatsiooni ja selle muutumist teenistuse 
jooksul on 2016. aasta kompleksuuringu andmetele tuginedes analüüsinud Karton, Männiste, Tepp ja 
Kornilov (201818) leides, et teenistusmotivatsioon teenistuse jooksul pigem langeb. Neljandas peatükis 
on vaatluse all 2017. aastal ajateenistust alustanud ajateenijate motivatsioon ajateenistusse tulles ja 
reservi minnes ning tegurid, millest teenistusmotivatsioon sõltub, sh küsimus, kuivõrd oluliselt 
mõjutavad rühmakuuluvus ja sidusus motivatsiooni.  

Ajateenistuse motivatsiooni uurimisel lähtume ühelt poolt sellest, et motivatsioonil on eellugu, ehk 
motivatsioon ajateenistuses tuleneb ajateenija senisest elukäigust, tema kogemustest, hoiakutest, ehk 
siis eelhäälestusest ja sotsialiseerimisest ajateenistuse suhtes. Hoiakuid kujundavatest teguritest on 
uuringus kaardistatud suhe riigikaitseõpetuse ja vabatahtlike riiklike ning sisejulgeolekuga seotud 
organisatsioonidega, samuti ajateenistuse kohta infosaamise allikad. Motivatsioon võib 
diferentseeruda ka hariduse, vanuse, perekondliku seotuse jt taustatunnuste lõikes. Üldisteks 
motivatsiooni iseloomustavateks kaudseteks näitajateks võivad olla ka ajateenistusse astumise viis ― 
vabatahtlikult või kutse alusel ― ja suhtumine tegevteenistusse. Teisalt analüüsime, milline mõju on 
ajateenistuse käigul motivatsioonile ja „järelloona“ võiks ajateenistuse läbimise motiveeritus kajastuda 
ajateenistuses saavutatud väljaõppe hinnanguis ja rahulolus ajateenistusega. 

4.1. Teenistusmotivatsiooni kolm dimensiooni 

Motivatsiooni kokkuvõtlike mõõdikute aluseks on nõusoleku määr (skaala 1 kuni 7 nõusoleku 
kasvamise suunas) ajateenistusse panustamise 19 ajendi kohta, nt "Panustan selle pärast, et 
teenistusse panustamine on kooskõlas minu isiklike väärtustega", "Panustan selle pärast, et teenistus 
on huvitav", "Panustan selle pärast, et teised austavad mind nii rohkem" jt, mille seas kolm 
peegeldavad motivatsiooni puudumist (nt "Ma panustan vähe, sest ma ei usu, et teenistus on väärt 
pingutamist"). Tabelis 4.1 on väited liigitatud selle järgi, kui kõrge keskmiselt oli nõusolek väitega 
ajateenistuse alguses (tabeli read) ja kui kõrge ajateenistuse lõpus (tabeli veerud). Väite tekst on 
paigutatud vastavasse ruutu ja osutatud ka hinnangu muutuse suund. Väidete keskmised 
nõusolekumäärad ajateenistuse alguses ja lõpus on detailselt esitatud lisa tabelis 16. Nii ajateenistuse 
alguses kui ka lõpus on tugevaim teenistusse panustamise motiiv omaenese suutlikkuse tõestamine ja 
iseenda üle uhkuse tundmine. Teenistuskoha säilitamise soov on suhteliselt nõrgem tegur. Kolm 
motiveerimatust sisaldavat väidet on keskmiselt suhteliselt tugevalt (ja teenistuse algusega võrreldes 
isegi tugevnevalt) hinnatud. 

Vaadeldes üksiktunnuste dünaamikat ajateenistuse vältel, on näha motivatsiooni kaldumist 
pragmaatilisemaks. Mõnevõrra (keskmiselt 0,5 võrra) on motiivina vähenenud abstraktne isikliku 
suutlikkuse tõestuse soov (siiski jääb esikohale) ja isiklik veendumus teenistusse panustamise olulisuse 
kohta, samuti ajateenistuse põnevus ja huvitavus. Siin peegeldub ajateenijate eelhoiak, et ajateenistus 
on põnev ja huvitav seiklus, kus oma võimeid ja oskusi proovile panna. Ajateenistus oma olemuselt 
ajateenijate poolt eeldatavat suurt individuaalsust ja seiklushimu ei toeta. Motiivina on tugevnenud 
halvakspanu ja piinlikkusetunde, samuti kohakaotuse vältimise soov (kuigi vähima olulisusega). Selles 

                                                           
16 Demus, E. (2018). Rahulolu ajateenistusega ja seda mõjutavad tegurid Eesti kaitseväes. Sõjateadlane (Estonian Journal of Military 

Studies),  6, lk  108–137. 
17 Kasearu, K., Truusa, T.-T., (2018) Ajateenistusse asumise mustrid ja motiivid ning seos hoiakutega ajateenistuse jooksul. A. Trumm (Toim.). 

Ajateenijate kompleksuuringu 2016. aasta pilootuuringu tulemuste aruanne.  
18 Karton, I., Männiste, T., Tepp, A., Kornilov, I. (2018). Ajateenijate teenistusmotivatsiooni ning teenistusse jäämise soovi prognoosivad 

tegurid. Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), 6, lk 138–169. 
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peegeldub suurenenud vajadus konformsuse järele, mis arvestades ajateenistuse kui hierarhilise 
süsteemi ja ühtse meeskonnana toimimise olemust, on igati ootuspärane.  

Tabel 4.1. Motivatsiooni mõõtvate väidete paigutus keskmiste alusel ajateenistuse alguses (rida) ja lõpus 
(veerg)1,2. 

Lõpus 
Alguses Alla 3 3,0...3,4 3,5...3,9 4 või enam 
Alla 3 Panustan 

ajateenistusse selle 
pärast, et kui ma ei 
panusta piisavalt, 
siis riskin kohast 
ilmajäämisega↑. 

Panustan ajateenistusse selle pärast, 
et vältida teiste kriitikat (ülem, 
kolleegid, pere, sõbrad …)↑. 

— — 

3,0-3,4 Panustan 
ajateenistusse selle 
pärast, et kui ma 
panustan piisavalt, 
siis on mul suurem 
kindlustunne oma 
teenistuskoha 
säilimise osas↓. 

Panustan ajateenistusse selle pärast, 
et saada teiste heakskiitu (ülem, 
kolleegid, pere, sõbrad …)↑.  
… et materiaalseid hüvesid saan 
kasutada ainult juhul, kui olen 
panustanud piisavalt ↑.  
… et teised austavad mind nii rohkem 
(ülem, kolleegid, pere, sõbrad …)↑.  
… et ma naudin seda, mida ma 
teenistuses teen↓.  
… et teenistusse panustamine on 
kooskõlas minu isiklike 
väärtustega→.  
… et muidu on mul  enda pärast piin-
lik↑.  
… et teenistusse  panustamine on 
mulle isiklikult oluline↓.  
… et muidu tunnen ma ennast 
halvasti↑. 

Ma panustan vähe, 
sest ma ei usu, et 
teenistus on väärt 
pingutamist↑.  
Ma ei tea, miks ma 
seda teen, sest 
teenistus on 
mõttetu↑. 

— 

3,5-3,9 — Panustan ajateenistusse selle pärast, 
et ma isiklikult arvan, et teenistusse 
on oluline panustada↓.  
… et teenistus on põnev↓.  
… et teenistus on huvitav↓. 

Panustan 
ajateenistusse selle 
pärast, et nii 
tunnen enda üle 
uhkust→.  
Ma ei panustagi, 
sest ma tõesti 
tunnen, et raiskan 
teenistuses oma 
aega↑. 

— 

4 või enam — — — Panustan 
ajateenistusse 
selle pärast, et 
ma pean 
tõestama endale, 
et ma suudan↓. 

1 Väite teksti järel on märgitud keskmise muutuse suund, sh ka vahemiku piires: ↑ - tõus, → - muutuseta, ↓ - langus. 
 2 Skaala 1 kuni 7 nõusoleku kasvamise suunas. 

Varasemad uuringud on näidanud, et motivatsiooni 19 tunnust peidavad endas suuremaid ja 
tähenduselt üldisemaid omadusi. Seetõttu moodustasime järgmise sammuna kolm motivatsiooni 
koondtunnust eraldi nii ajateenistuse alguse kui lõpu motivatsiooni kajastamiseks (kokku kuus uut 
tunnust, vt tabelid 14 ja 15 lisas). Positiivse panustamise üksikväidetega nõus oleku astmete alusel on 
komponentanalüüsi abil (vt osa 1.2) defineeritud kaks mõõdikut kokkuleppeliste nimetustega vastavalt 
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sisemise ja välise motivatsiooni mõõtmiseks. Sisemine motivatsioon peegeldab ajateenija hoiakuid 
ajateenistuse suhtes ja moraalseid omadusi. Väline motivatsioon peegeldab heakskiidu, kriitika, 
tunnustuse, hüvede kaotuse jt väljastpoolt lähtuvate tegurite mõju panustamisel ajateenistusse. Eraldi 
koondasime kokku negatiivseid seisukohti kajastavad tunnused, andes dimensiooni kokkuleppeliseks 
nimeks amotivatsioon („mittepanustamine“). Motivatsiooni koondnäitajad väljendavad ajateenija 
positsiooni motiveerituse poolest teiste ajateenijate seas: miinuspoolele jääjad on keskmisest 
(väärtusest 0) vähem ja plusspoolele jääjad keskmisest enam motiveeritud vastava mõõdiku 
tähenduses (standardhälve on 1). Ajateenistuse alguses kirjeldavad sisemise ja välise motivatsiooni 
tunnused vastavalt 41% ja 23% tunnusploki koguhajuvusest (kokku 64%) ja ajateenistuse lõpus 
vastavalt 38% ja 25% (kokku 63%). Ajateenijate motivatsiooni alusel diferentseerimisel on niisiis 
peamine seesmise motivatsiooni mõõdik. Amotivatsioon kirjeldab vastavalt alguses 81% ja lõpus 69% 
esialgsete tunnuste hajuvusest.  

Motivatsiooni komponendid on leitud kahe eraldi mudeliga („positiivsed“ ja „negatiivsed“ väited), 
seetõttu pakub huvi, kui tugevalt on omavahel seotud amotivatsioon sisemise ja välise motivatsiooniga 
(kas on ühe mõõtme eri poolused) ning kuivõrd motivatsiooni dimensioonid on omavahel seotud 
ajateenistuse alguses ja lõpus. Ilmneb, et amotivatsioon ja sisemine motivatsioon panustamiseks on 
omavahel negatiivselt korreleeritud, st kui sisemine motivatsioon on kõrge, siis amotivatsioon 
keskmiselt pigem madal, ja vastupidi (tabel 4.2). Väline motivatsioon ja amotivatsioon ei ole omavahel 
seotud ei ajateenistuse alguses ega ka lõpus, mis tähendab, nt et kõrge välise motivatsiooni korral võib 
esineda ka tugev amotivatsioon; ja teisalt, nõrga amotivatsiooni korral võib ka väline motivatsioon olla 
nõrk. Need formaalsed seosed näitavad, et amotivatsiooni saab nõrgendada sisemise, mitte aga välise 
motivatsiooni tõstmise kaudu.  

Ajateenistuse alguse ja lõpu motivatsioonitase kõigis kolmes mõõtmes on positiivselt korreleeritud, 
kuid mitte tugevalt (korrelatsioonikordaja 0,5-0,6 vahel). Kõige tugevam on seos ajateenistuse alguses 
mõõdetud ja lõpus mõõdetud sisemise motivatsiooni vahel. Motivatsioon ajateenistuses oldud aja 
jooksul on mõõdukalt püsiva iseloomuga. 

Tabel 4.2. Motivatsiooni dimensioonide omavaheline korrelatsioonseos ajateenistuse alguses ja lõpus.  

  Amotivatsioon 
alguses 

Sisemine 
motivatsioon 
alguses 

Väline 
motivatsioon 
alguses 

Sisemine 
motivatsioon 
lõpus 

Väline 
motivatsioon 
lõpus 

Amotivatsioon alguses  1 
 

-0,71** -0,03     

Sisemine motivatsioon 
lõpus 

-0,43** 0,56** 0  1  0 

Väline motivatsioon lõpus -0,08** 0,10** 0,40**  0  1 

Amotivatsioon lõpus 0,48** -0,42** -0,02 -0,61** -0,01 
** p≤ 0,01 

4.2. Teenistusmotivatsiooni kujundavad tegurid 

Motivatsioon ehk soov panustada ajateenistusse varieerub ajateenijate lõikes, sh on erinev ka 
ajateenistusse astudes. Õigustatult tekib küsimus, millest see tuleneb ja kellel on kõrgem 
teenistusmotivatsioon, ja kellel madalam. Karton jt (2018) toovad välja 2016. aasta ajateenijate hulgas 
läbiviidud küsitlusele tuginedes, et kõrgem teenistusmotivatsioon on neil ajateenijatel, kes teenistusse 
tulevad isikliku avalduse alusel, neil on positiivne meelestatus ajateenistuse osas, nad oleks valmis 
osalema ajateenistuses vabatahtlikus korras, peavad sagedamini kui ülejäänud võimalikuks karjääri 
tegevteenistuses ja hindavad ajateenistuse läbimist vajalikuks nii riigi julgeoleku kui isikliku arengu 
jaoks. Vaatleme nende tegurite mõju motivatsioonile. 
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Selles analüüsis võtame vaatluse alla samuti nagu eespool eelhäälestuse ajateenistuseks, kuid seda 
mõnevõrra teises võtmes. Astume sammu tagasi ja vaatleme, kuivõrd eelhäälestus on seotud 
ajateenija varasema käitumusliku kogemusega riigikaitse vallas. Võib oletada, et ajateenijad, kes on 
läbinud koolis riigikaitseõpetuse, on paremini kursis riigi julgeoleku tagamise küsimustega ja 
teadlikumad ajateenistusega kaasnevatest kohustustest ning õigustest. Teisalt vaatleme, kuivõrd 
kuulumine mõnesse riigi- või sisejulgeolekuga seotud vabatahtlikku organisatsiooni väljendub 
suuremas panustamissoovis ajateenistusse.  

Ajateenijatest ligikaudu üks viiendik on olnud seotud sisejulgeoleku või riigikaitse vabatahtlike 
organisatsioonidega, nagu näiteks Kaitseliit, Noored Kotkad, Naiskodukaitse, Kodutütred, 
vabatahtlikud päästjad, abipolitseinikud. Joonisel 4.1 on esitatud motivatsiooni mõõdikute 
individuaalsete skooride keskmised organisatsioonidesse kuulujate (jah) ja mittekuulujate (ei) rühmas 
(meenutame: üldkeskmine on konstruktsiooni kohaselt 0). Ilmneb, et välises motivatsioonis ei ole 
erinevust, küll aga on sisemine motivatsioon kaitsevaldkonnaga seotud organisatsioonides osalejatel 
keskmisest kõrgem ja seda nii alguses kui ka lõpus. Vahe ei ole siiski suur ja on ajateenistuse lõpus 
väiksem kui alguses, mis tähendab, et ajateenistusele eelneva organisatsioonidesse kuuluvuse 
motiveeriv mõju teenistuses mõnevõrra väheneb. Tugevam amotivatsioon on iseloomulik pigem 
organisatsioonides mitteosalejatele, kuid ka siin erisused ajateenistuse jooksul tasanduvad. Võime 
kinnitada, et ajateenistusele eelnev kogemus kaitsevaldkonnas toetab sisemist teenistusmotivatsiooni 
ja vähendab amotivatsiooni, kuid selline positiivne mõju teenistuse jooksul nõrgeneb.  

 

Joonis 4.1. Motivatsiooni mõõdikute keskmised skoorid vastavalt sellele, kas ajateenija kuulub/on kuulunud 
sisejulgeoleku või riigikaitsega seotud organisatsiooni (* p≤ 0,01). 

Riigikaitseõpetuse on koolis läbinud 44% ajateenijaist. Seega riigikaitseõpetuse läbimise praktika on 
levinud, kuid see ei pruugi tähendada suuremat valmidust ajateenistuses osalemiseks. Ajateenijatel 
paluti vastata küsimusele, kas riigikaitseõpetuse aines õpitu ja kogetu tekitas soovi osaleda riigikaitses. 
Kaks viiendikku riigikaitseõpetuse läbinutest leidis, et aine on tekitanud neis soovi riigikaitsesse 
panustada.  

Jooniselt 4.2 tuleb selgelt esile, et sisemine teenistusmotivatsioon on kõige tugevam ja amotivatsioon 
kõige nõrgem neil ajateenijail, kes on läbinud riigikaitseõpetuse ja kellel õpetus tekitas soovi 
riigikaitsesse panustada, ning madalaim neil, kes küll on läbinud riigikaitseõpetuse, kuid see kogemus 
ei ole toetanud riigikaitsesse panustamise soovi. Positiivse riigikaitseõpetuse kogemusega ajateenijatel 
on ajateenistuse alguses keskmiselt suurem sisemine motivatsioon kui ülejäänud riigikaitseõpetuse 
läbinutel (erinevus 1,2 võrra, st enam kui selle mõõdiku standardhälve). Ajateenijad, kes ei ole läbinud 
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*
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riigikaitseõpetust, jäävad oma sisemise motivatsiooni poolest eespool nimetatud kahe rühma vahele, 
st mittemõjus riigikaitseõpetus on teenistusmotivatsiooni kujunemisele ebasoodsam kui 
riigikaitseõpetuses mitteosalemine.  

Välises motivatsioonis ei tule esile statistiliselt olulisi erinevusi ühegi vaatlusaluse rühma puhul. Väline 
teenistusmotivatsioon on rohkem individuaalne tegur ja vähem kujundatud kogemuste ja teadmiste 
toel, mida jagatakse riigikaitseõpetuse õppekava kaudu.  

 

Joonis 4.2. Motivatsiooni mõõdikute keskmised skoorid vastavalt riigikaitseõpetuse läbimisele ja hinnangule, 
kuivõrd tekitas riigikaitseõpetus soovi osaleda riigikaitses.  

Kokkuvõtteks võime kinnitada riigikaitseõpetuse positiivset mõju sisemisele teenistusmotivatsioonile, 
kuid seda ainult juhul, kui riigikaitseõpetuse aine on täitnud oma eesmärgi ja noored on saanud sealt 
kogemuse ning teadmised, mis suunavad neid panustama riigikaitsesse. Siin tõuseb selgelt üles 
riigikaitseõpetuse aine sisu ja õpetamise oskuslikkuse probleem. Kui riigikaitseõpetusega ei jääda 
rahule või leitakse, et ei tekkinud soovi riigikaitsesse panustada, siis viib see pigem 
teenistusmotivatsiooni alla, ja see mõju on suhteliselt püsiv kogu teenistusaja. Seega võib öelda, et 
riigikaitseõpetuse sisul ja õpetamisel on polariseeriv mõju: teatud noorte puhul tõstab 
teenistusmotivatsiooni ja teiste puhul langetab seda. Me ei saa selle uuringu andmeil tõendada, kas 
riigikaitseõppest tulenevate erisuste taga on riigikaitseõppe sisu, kvaliteet ja korraldus, õpetaja 
oskuslikkus ja isiksuseomadused või tulenevad erisused noorte individuaalsetest eripäradest ja 
riigikaitseõppe sisu ning olemuse vastavusest nende maailmavaatele. Kindel on aga, et kvaliteetne 
riigikaitseõpetus võiks olla tõhus vahend ajateenijate teenistusmotivatsiooni suurendamiseks.  

Kuigi võimalus riigikaitseõpetus läbida on piirkonniti ja koolide lõikes erinev, seega noorest endast 
mittesõltuv, võib ta anda teatava suundumuse edasiseks. Järgnevalt keskendume süvitsi noore enda 
tegevusele ehk sellele, kas ta tuli ajateenistusse isikliku avalduse või kutse alusel ning teisalt, milline 
oleks tema käitumine vabatahtliku ajateenistuse korral. Vaatleme kõigepealt, kuidas on omavahel 
seotud riigikaitseõpetuse läbimine ning ajateenistusse astumise viis (joonis 4.3). 

Teistest eristub teravalt ajateenijate rühm, kes läbis riigikaitseõpetuse ja kellel see tekitas soovi 
osaleda riigikaitses (keskmine tulp joonisel). Selles rühmas ligi 2/3 ajateenijaist oleks nõus läbi tegema 
ajateenistuse juhul, kui see ei oleks kohustuslik. Selliste ajateenijate osa on riigikaitseõpetust 
mitteläbinute seas 13% ja riigikaitseõpetust läbides ajateenistuseks innustust mittesaanute seas veelgi 
väiksem (sinine ja hall tulbaosa kokku). Riigikaitseõpetust läbides riigikaitses osalemise soovini 
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jõudnute seas on ka suurim isikliku avalduse alusel tulnute osatähtsus, nimelt 69% (sinine ja must 
tulbaosa kokku), samal ajal, kui sellise soovini mittejõudnute seas on isikliku avalduse alusel tulijate 
osatähtsus 43% ja riigikaitseõpetust mitteläbinute seas alla veerandi (23%). Näeme, et ka juhul, kui 
riigikaitseõpetus ei innusta riigikaitses osalema, on riigikaitseõpetuse läbinuil võrreldes riigikaitseõpet 
mitteläbinutega kohustuste ajastajate osatähtsus suurem (vastavalt 38% ja 16%) ja vastumeelsete 
seadusetäitjate osatähtsus väiksem (53% ja 71%). Niisiis veendusime veel kord, et riigikaitseõpetuse 
läbitegemine koolis lähendab selgelt ajateenistust ja kaitseväge noortele. Edukas riigikaitseõpetus 
suurendab ka seesmist valmisolekut riigikaitses osaleda.  

 

Joonis 4.3. Ajateenijate tüübid riigikaitseõpetuse läbimise ja kogemuse alusel (%). 

Järgnevalt vaatleme otseselt teenistusmotivatsiooni nelja ajateenistusse astumise tüübi: „aktiivsed 
vabatahtlikud“, „kohustuste ajastajad“, „kutse ootajad“ ja „vastumeelsed seadusetäitjad“ lõikes (joonis 
4.4). Väline motivatsioon ei eristu ajateenijate tüüpide lõikes, küll aga tulevad esile mõõdikute 
keskmiste erinevused sisemise motivatsiooni ja amotivatsiooni (mittepanustamise) puhul. Eristub kaks 
gruppi: esiteks, kutse ootajad ja aktiivsed vabatahtlikud, kelle sisemine motivatsioon nii teenistuse 
alguses kui lõpus jääb positiivsele poolele, ja teiseks, vastumeelsed seadusetäitjad ja kohustuste 
ajastajad keskmisest madalama sisemise motivatsiooniga. Sarnane trend ilmneb ka amotivatsiooni 
puhul, kus amotivatsioon on keskmisest tugevam vastumeelsete seadusetäitjate ja kohustuste 
ajastajate seas ning keskmisest nõrgem kutse ootajate ja aktiivsete vabatahtlike seas.  

Kutse ootajate ja aktiivsete vabatahtlike vahel teenistusmotivatsiooni profiilis olulist vahet esile ei 
tulnud, samuti on sarnased kohustuste ajastajad ja vastumeelsed tulijad. Seega võib öelda, et 
tegevusprak kad ― tulen isikliku avalduse alusel vs kutse alusel ― ei eristu teenistusmotivatsiooni 
poolest. Kohustusliku ajateenistuse korral pigem näitab isikliku avalduse alusel tulek individuaalset 
agentsust ehk seda, kuivõrd struktuurselt ettemääratletud raamistikus (ajateenistus kui kohustus) ise 
võetakse vastutus oma elu planeerimisel. Seevastu käitumuslik hoiak „tuleksin vabatahtliku 
ajateenistuse korral aega teenima“ on tugevalt kooskõlas kõrge sisemise motivatsiooni ja madala 
amotivatsiooniga. Ajateenistuse lõpus on teenistusmotivatsiooni profiil vaadeldavates rühmades 
sarnasem kui alguses. 

Seega joonistub välja ahel, kus riigikaitseõpetuse läbimise positiivne kogemus on seotud ajateenistusse 
tulemise viisi ja meelestatusega ajateenistuse osas ja see omakorda väljendub suhteliselt tugevamas 
teenistusmotivatsioonis ja nõrgemas amotivatsioonis (aktiivsed vabatahtlikud ja kutse ootajad) ning 
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suurenenud teadlikkuses ajateenistusse tuleku planeerimisel (kohustuste ajastajad, kelle motivatsioon 
on keskmisel tasemel).  

 

Joonis 4.4. Motivatsiooni mõõdikute keskmised skoorid ajateenija tüüpide lõikes ajateenistuse alguses 
(mustrita tulbad) ja lõpus (mustriga tulbad).  

Lõpuks keskendume ajateenijate hariduse ja koduse keele seosele teenistusmotivatsiooniga. 
Ajateenistusse tulles on sisemine motivatsioon suhteliselt kõrgem keskharidusega ajateenijatel ja 
suhteliselt madalam kõrgharidusega ja keskkooli järel ametit kutsekoolis õppinuil, kes ajateenistuse 
lõpuks tõusevad keskmisele tasemele või tasemele pisut üle keskmise (joonis 4.5).  

 

Joonis 4.5. Motivatsiooni mõõdikute keskmised skoorid haridustaseme lõikes ajateenistuse alguses (mustrita 
tulbad) ja lõpus (mustriga tulbad).  

Teistest enam on plusspoolel ka põhikoolist kutsekooli läinud ajateenijad. Välise motivatsiooni poolest 
tõuseb esile kõrgharidusega ajateenijate rühm, kelle väline motivatsioon on ajateenistuse alguses 
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madalaim ja lõpus kõrgeim. Madal väline motivatsioon ei pruugi olla puudus, vaid peegeldab olukorda 
(suhet teistega), kus nende arvamus, heakskiit või kriitika ei ole panustamise ajendiks. Madal sisemine 
ja väline motivatsioon ning kõrge amotivatsioon korraga iseloomustab teenistuse suhtes ükskõikse 
häälestusega ajateenijate rühma (kutseharidus keskkooli järel ajateenistuse alguses, pisut alla 
viiendiku ajateenijaist).  

Eestikeelsest kodust pärit ajateenijail on teenistuse alguses sisemine motivatsioon keskmiselt tugevam 
kui venekeelsest kodust pärit ajateenijail (joonis 4.6). Välise motivatsiooni poolest vahet esile ei tule, st 
mõlemas keelerühmas on nii nõrga kui tugeva motivatsiooniga ajateenijad ühetaolises suhtes. 
Mittepanustamist kinnitavad nii ajateenistuse alguses kui ka lõpus keskmiselt tugevamalt 
venekeelsetest kodudest pärit ajateenijad, kuid on näha vahe vähenemine. Seega võib öelda, et 
ajateenistuse jooksul eesti ja vene keelega kodust pärit ajateenijate motivatsioon ühtlustub, mida võib 
tõlgendada kui ajateenistuse positiivset efekti. Ilmselt ajateenistuse alguses esiletulevate erisuste taga 
seisavad üldisemad hoiakud ajateenistuse ja kaitseväe suhtes ning teadmised ja informeeritus 
ajateenistusest.  

 

 Joonis 4.6. Motivatsiooni mõõdikute keskmised peamise koduse keele lõikes ajateenistuse alguses (mustrita 
tulbad) ja lõpus (mustriga tulbad).  

4.3. Motivatsiooni muutus ajateenistuse jooksul 

Motivatsioon ei ole staatiline, vaid võib muutuda ajateenistuse jooksul, nagu nägime ka motivatsiooni 
mõõtvate üksikväidete kaudu (tabel 4.1, tabel 16 lisas). Ajateenistuses saadud kogemused võivad 
kutsuda esile motivatsiooni suurenemise või vastupidi, seda vähendada. Seetõttu vaatleme järgnevalt, 
milline on ajateenistuse alguse ja lõpu motivatsioonimõõdikute omavaheline seos. Korrelatsioonseos 
positsioonide vahel motivatsiooni skaalal ajateenistuse alguses ja lõpus on mõõdukas (tabel 4.2), mis 
tähendab selgelt ajateenistuse toimet motiveeritusele. Sisemine motiveeritus alguses lõpu 
prognoosijana on kõige tugevam, kirjeldades ära 31% lõpumõõdiku variatiivsusest. Joonisel 4.7 on 
esitatud ajateenistuse alguse ja lõpu sisemise motivatsiooni skoorid ajateenistusse astumise tüüpide 
alusel.  

Nagu jooniselt nähtub, leidub ka motivatsiooni järske langusi ja tõuse (muidugi suhteliselt kõneldes, 
üldkeskmise suhtes), kuid valdav on pigem suhtelise positsiooni ligilähedane säilimine. Joonisel on 
toodud andmed ajateenijate tüübi kohaselt ja need näitavad sisemise motivatsiooni korral selgelt 
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paigutust rühmiti. Aktiivsed vabatahtlikud ja kutse ootajad pigem säilitavad teenistuse jooksul sisemise 
motivatsiooni kõrgema positsiooni ja vastumeelsed seadusetäitjad jäävad keskmisest madalamale 
positsioonile nii alguses kui ka lõpus.  

 

Joonis 4.7. Sisemine motivatsioon ajateenistuse alguses ja lõpus ajateenija tüübi alusel. 

Analüüsisime longituudselt, kuidas on motivatsioon ajateenistuse käigus muutunud olenevalt 
mitmetest ajateenijat iseloomustavatest tunnustest (peamine kodune keel, haridustase, ajateenija 
tüüp, eestvedamine). Meenutame, et motivatsiooni mõõdikud kajastavad ajateenija suhtelist 
positsiooni keskmise taseme suhtes. 

Peamise koduse keele kohane prognoosimudel on esitatud lisa tabelis 12 (motivatsiooni keskmist 
muutust peamisest kodusest keelest olenevalt vt joonis 4.6). Eestikeelsest kodust pärit ajateenijail 
kujundab ajateenistuse alguse sisemine motivatsioon ajateenistuse lõpu sisemist motivatsiooni 
tugevamalt kui muu koduse keele puhul. Samalaadne järeldus tuli esile välise motivatsiooni ja 
amotivatsiooni andmeist. Seega eestikeelsest kodust pärit ajateenija korral on motivatsioon võrreldes 
muukeelsest kodust pärit ajateenijaga „tundlikum“ lähteseisu suhtes. Muukeelsest kodust ajateenija 
puhul kujundab teenistuse alguse motivatsioonitase lõpptaset keskmiselt nõrgemini kui eestikeelsest 
kodust ajateenijal.  

Samalaadne mudel ajateenija haridustaseme kaudu näitas (mudelit ei ole esitatud19; keskmise 
motivatsiooni sõltuvust haridustasemest vt joonis 4.5), et põhikooli-järgse kutseharidusega 
ajateenijate puhul kasvatab sisemise motivatsiooni algusmäär lõppmäära kiiremini kui põhiharidusega 
ajateenijate hulgas. Samuti ilmneb, et võrreldes põhiharidusega ajateenijatega, kõrghariduse ning 
keskharidusega ajateenijate puhul tugevneb amotivatsioon seda kiiremini, mida enam oldi 
„mittepanustaja“ alguses. Kõrghariduse ja keskharidusega ajateenijate amotivatsioon on tundlikum ja 
tugevamalt sõltuv algmäärast kui põhiharidusega ajateenijate korral.  

Aktiivsete vabatahtlike ajateenistuse lõpu sisemine motivatsioon on tugevamalt seotud alguse 
sisemise motivatsiooniga kui teistes rühmades (mudelit ei ole ära toodud; keskmise motivatsiooni 
sõltuvust ajateenija tüübist vt joonis 4.4). Kutse ootajatel on ajateenistuse lõpu väline motivatsioon 

                                                           
19 Soovi korral on võimalik vastavad mudelid ja arvutused saada aruande koostajate käest.  
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tugevamalt kui teistes rühmades seda kõrgem, mida kõrgem oli alguse motivatsioon. Seega saab 
järeldada, et teenistuse alguse ja lõpu motivatsioon on prognostiliselt omavahel tugevamalt seotud 
just nende ajateenijate puhul, kes oleksid vabatahtlikult teenistusse tulijad.  

Motivatsiooni kujunemist ajateenistuse lõpus olenevalt alguse tasemest ja ajateenistuses tajutud 
eestvedamis-laadist (osa 2.2) kirjeldab lisa tabel 13. Mida enam kinnitatakse ülema usaldavat, kaasavat 
ja efektiivset eestvedamis-stiili, seda suurem on ajateenistuse lõpu sisemine motivatsioon. Seejuures, 
mida enam tajub ajateenija eestvedamis-stiili efektiivsena, seda enam kasvab algusega võrreldes 
sisemine motivatsioon. Efektiivne eestvedamis-laad toetab motivatsiooni kasvu: samalt sisemise 
motivatsiooni algtasemelt jõuavad efektiivset eestvedamis-laadi tugevamalt kogenud ajateenijad 
kõrgema sisemise motivatsioonini teenistuse lõpus. Ka väline motivatsioon on ajateenistuse lõpus 
seda tugevam, mida enam kinnitab ajateenija eestvedamises usaldavust, kaasavust ja efektiivsust. 
Mida enam kinnitatakse neid kolme positiivset juhtimispraktikat — usaldavat, kaasavat ja efektiivset 
eestvedamist, seda enam nõrgeneb ka amotivatsioon.  

Analüüs rühma sidususe seisukohalt tõi esile sidususe mõju seesmise motivatsiooni muutustele 
ajateenistuse jooksul (mudelit ei ole esitatud). Mida tugevam on rühma horisontaalne nõrgestav 
sidusus, seda vähem suurendab algmotivatsiooni ühikuline kasv ajateenistuse lõpu sisemist 
motivatsiooni. Vastupidine mõju on organisatsioonilisel sidususel ja nõrgalt ka horisontaalsel 
tugevdaval sidususel, mis võimendavad algmotivatsiooni mõju lõppmotivatsioonile. Ajateenistuse lõpu 
välist motivatsiooni suurendavad vertikaalne ja organisatsiooniline sidusus, kusjuures kasvukiiruses 
algmotivatsiooni seisukohalt vahet ei ole. Samuti ei ole amotivatsiooni kasvukiiruses erisusi, küll aga 
ilmneb, et horisontaalne nõrgestav sidusus tugevdab ning vertikaalne, organisatsiooniline ja 
horisontaalne tugevdav sidusus nõrgendavad amotivatsiooni. Seega sidusus mõjutab ja kujundab 
motivatsiooni suhteliselt ühtlaselt ja me ei saa kinnitada, et motivatsiooni algtasemetest tulenevalt 
sidusus toimiks ühe või teise rühma puhul erinevalt.  

4.4. Motivatsioon ja ajateenistuses püstitatud eesmärgid 

Ajateenistuse mõtestamisel on oluline lähtuda eesmärkidest, mida ajateenijad endale teenistusse 
tulles püstitavad. Samas on raske öelda, kas eesmärgid, mida ajateenistuse alguses peeti oluliseks, 
kujundavad motivatsiooni ajateenistuse läbimiseks, või on vastupidi ― mo vatsioon kujundab 
eesmärkide püstitamist. Ajateenistuse lõpus paluti ajateenijatel hinnata ka eesmärkide saavutatust 
omandatud oskuste seas.  

Ajateenijatel paluti hinnata 10 võimaliku eesmärgi olulisust ja rolli neljapunktilisel skaalal: 1-jah, see on 
peamine ja väga oluline; 2-jah, see on samuti oluline; 3-see ei ole nii oluline; 4-ei ole üldse oluline 
(joonis 4.8). Seega nende tunnuste keskmine näitab keskmist järjekorda olulisuse poolest: mis on 
eespool, see on olulisem. Olulisim on niisiis sõjaliste oskuste arendamine, aga suhteliselt eespool on 
tähtsuse poolest ka toimetulek rasketes oludes. Vähemtähtsatena (keskmiselt "samuti oluline" kanti) 
tuuakse esile reservväeks ettevalmistus ja Eesti riigikaitse jm õpetus. Siinloetletud eesmärgid on 
keskmise alusel hinnates niisiis kõik ajateenijate silmis olulised. 

Eesmärkide järjekord saavutatuse poolest ajateenistuse lõpus jääb enamjaolt samaks, nagu oli 
ajateenistuse alguse ettekujutuses olulisuse poolest. Üksnes sportlike eluviiside juurutamine, 
hädaolukordades hakkamasaamise õpetamine ja ka praktiliste oskuste asukoht on saavutatud oskuste 
järjekorras tagapool kui olid vastavad soovid alguses.  
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Joonis 4.8. Keskmine hinnang ajateenistuse eesmärkide kohta (skaala 1-jah, see on peamine ja väga oluline 
kuni 4- ei ole üldse oluline). 

Eesmärgid on analoogiliselt käesoleva analüüsi mitmetele teistele plokk-skaaladele koondatud 
peakomponentide meetodil kolmeks mõõdikuks (alguse ja lõpu hinnangute puhul vastavalt 
kirjeldusastmetega 60% ja 67%): (1) riigikaitselised oskused (reservkaitseväe ettevalmistamine 
mobilisatsiooniks, teadmised Eesti põhiseaduslikust korrast ja riigikaitse põhimõtetest, üksuse- või 
rühmasisese sidususe ja kokkuhoidmise arendamine, sõjalised oskused); (2) praktilised oskused 
(igapäevaelu oskused, nt autosõiduoskus, IT-alased oskused jms, ka hea füüsiline ettevalmistus ja 
sportliku eluviisi juurutamine kogu eluks); (3) sotsiaalsed oskused (oskused tegutsemiseks 
tsiviilhädaolukordades, suhtlusoskused: käitumine, distsipliin, meeskonnatunne, kuidas saada hakkama 
füüsiliselt raskete ülesannete/olude ning stressiga, inimeste juhtimise oskused). Olulisim ajateenijate 
diferentseerija on sotsiaalsete oskuste mõõdik, seda nii eesmärgina kui ka hiljem selle realisatsioonis. 
Edasine analüüs toimub nende mõõdikute abil.  

Ajateenistuse alguses tuleb esile statistiliselt oluline korrelatsioonseos sisemise motivatsiooni tugevuse 
ja sotsiaalsete oskuste saavutamise ning riigikaitseliste oskuste saavutamise olulisuse vahel. Mida 
suurem sisemiselt motiveeritud panustamisvalmidus, seda suuremad on ootused ajateenistuse ajal 
omandada sotsiaalseid ja riigikaitselisi ning sõjalisi oskusi (vt lisa tabel 10). Nagu juba öeldud, on 
tegemist seosega motivatsiooni ja eesmärkide väärtustamise vahel, kus võib kehtida mõlemapoolne 
suunatud sõltuvus. Lisaks saab tuua esile eesmärkide seadmise ja saavutatuse vahelist positiivset 
korrelatsiooni: mida enam peeti eesmärki oluliseks, seda enam keskeltläbi seda ka saavutati. Erinevate 
oskuste omandamise eesmärgiks seadmine teenistuse alguses ning nende eesmärkideni jõudmine 
tähendab suuremat tegevuse mõtestamist, mis ootuspäraselt seostub sisemise motivatsiooniga. Siiski 
tuleb pidada silmas, et eesmärkide saavutamise vastustes tuleb esile märkimisväärne indiviidide kadu 
(umbes 600 võrra), mis näitab ajateenijate suhteliselt suurt leigust nendele küsimustele vastamisel.  

Selgitamaks välja, kuivõrd on võimalik ajateenistuse alguses püstitatud eesmärkide ning ajateenistuse 
lõpuks kujunenud motivatsiooni kaudu prognoosida eesmärkide saavutamist ajateenistuse lõpus, 
koostasime vastavad regressioonimudelid (lisa tabel 11). Motivatsiooni erinevad mõõdikud 
prognoosivad paremini (kõrgem mudeli kirjeldusaste) sotsiaalseid ja sõjalisi oskusi, kuid vähem 
praktilisi oskusi. Selgelt tuleb esile, et kõrge sisemine motivatsioon suunab eesmärkide saavutamisele: 
hea kirjeldusvõime (31%) on mudelil, kus prognoosime saavutatud sotsiaalseid oskusi sisemise 
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motivatsiooni ja ajateenistuse alguse eesmärgi „sotsiaalsed oskused“ kaudu. Antud mudeli puhul 
ilmneb, et kõrgem sisemine motivatsioon võimendab esialgse eesmärgi intensiivsuse mõju (vt 
koosmõju tabelis 11). Üldiselt saab öelda, et ajateenijad, kes on sisemiselt ja väliselt motiveeritumad ja 
kelle amotivatsioon on nõrgem, hindavad teenistuse jooksul saavutatud oskusi kõrgemalt.  

4.5. Ajateenistusega kaasnevad hirmud kui motivatsiooni alandav tegur 

Ajateenistusse minek on suur muutus elukäigus, millega loomulikul viisil kaasnevad teatavad hirmud 
uue olukorra ees. Truusa ja Talves (2018)20 keskendusid oma artiklis 2016. aastal ajateenistust 
alustanud ajateenijate hirmudele, vaadeldes peamiselt lahtise küsimuse vastuseid ehk ajateenijate 
endi poolt kirja pandud hirme ja nende põhjusi. 2017. aasta küsitluses uuriti mitmesuguste hirmude 
olulisust nii ajateenistuse alguses kui ka lõpus skaalal: 1-see on väga oluline, 2-see on samuti oluline, 3-
see ei ole nii oluline, 4-ei ole üldse oluline (mida suurem arv vastuseks, seda vähem hirmutav on vastav 
asjaolu, st hirmutavalt mõjult tagapool). Võimalike hirmude loetelu oli ajateenistuse alguses ja lõpus 
erinev (tabelid 4.3 ja 4.4 keskmise hirmutaseme kohta).  

Tabel 4.3. Ajateenistuse alguse hirmud (keskmine hinnang, standardhälve, koondmõõdik) 

  N Keskmine Standard-
hälve 

Kokkuvõtlik 
tunnus1 

Kardan, et rikun füüsilise vormi vale treeningu või 
toitumisega 

1794 2,8 1,00 2 

Tunnen muret, et minu ajateenistuses viibimise tõttu võib 
lähedastel inimestel tekkida majanduslikke raskusi 

1801 2,8 1,12 3 

Kardan, et minu kehaline ettevalmistus ja füüsiline vorm on 
ajateenistuse jaoks ebapiisav 

1800 2,7 1,06 4 

Kardan, et ei tule toime uue olukorraga kaasneva vaimse 
pingega 

1801 2,7 1,01 4 

Kardan, et raske on naasta endisele töökohale/õpingutele 
peale ajateenistuse lõppu 

1803 2,7 1,08 3 

Keeruline on elada tihedalt teistega koos, privaatsust on 
vähe 

1801 2,3 1,01 1 

Kardan, et rikun ära tervise või saan vigastada 1799 2,1 1,00 2 
Keeruline on loobuda isiklikest hobidest 1804 2,1 0,99 1 
Keeruline on olla olukorras, kus ma ei ole oma aja ja iseenda 
peremees 

1801 2,0 0,96 1 

Kardan, et ei saa piisavalt välja puhata, lõõgastuda 1802 2,0 0,94 1, 2 
Eemalolek lähedastest inimestest on raske 1802 2,0 0,98 1, 3 
Tunnen puudust vaba aja veetmise võimalustest 1803 2,0 0,94 1 
1 Kokkuleppeliselt: 1-isiklikust loobumise hirm, 2-füüsilise kahjustuse hirm, 3-tsiviilellu naasmise raskuste hirm, 4-
ajateenistuses toimetuleku hirm.  

Ajateenistuse alguses peeti kõige tähtsamaks elukeskkonna muutusest tingitud hirme. Toimetulek 
teenistusega ja tsiviilellu naasmise probleeme ei peetud nii olulisteks. Ka ajateenistuse lõpus tundub 
tavaellu naasmise raskus "mitte nii oluline", samuti ka oht peataolekuks eluga edasiminekul. 
Mõnevõrra tähtsamaks peetakse töökohale või õppima naasmise probleeme ja kommunikatiivseid 
muresid (sh sideme kaotust teenistuskaaslastega). Seega ajateenistuse alguses tajutakse rohkem 
hirme kui teenistusest lahkudes ning hirmud on seotud pigem teenistuse enda kui naasmisega 
tsiviilellu.  

Edasise analüüsi jaoks on "üksikhirmud" üldistatud hirmu komponentideks (taas peakomponentide 
meetod, vt osa 1.2), mida ajateenistuse alguses eristus neli ja lõpus kolm variatiivsuse 

                                                           
20 Truusa, T.-T.; Talves, K. (2018). What if they forget who I am? Fears of Estonian conscripts in connection with the service. Sõjateadlane 
(Estonian Journal of Military Studies), 6, lk 170–195. 
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kogukirjeldusega 64% (vt tabelites 4.3 ja 4.4 kokkuvõtliku tunnuse veerus numbrit, mis näitab vastava 
"üksikhirmuga" tugevamat seost omavale üldistatud mõõdikule). Alguse hirmudest eristusid järgmised 
komponendid: 1) isiklikust loobumise hirm, kirjeldusvõime 24% koguvarieeruvusest; 2) füüsilise 
kahjustuse hirm, 15%; 3) tsiviilellu naasmise raskuste hirm, 13%; 4) ajateenistuses toimetuleku hirm, 
13%. Kõige enam diferentseerib ajateenijaid niisiis see, kui suurt probleemi nähakse seniste 
suhtlusvõimaluste ja keskkonna vahetuses. Ajateenistuse lõppedes eristusid järgmised hirmude 
komplektid: 1) seniste suhete kaotsiminek ajateenistuse tõttu, 28%; 2) tavaelus koha leidmine, 21%; 3) 
ajateenistuses kujunenud suhete katkemise oht ja raskused taastada endisi suhteid, 15%. Peamiseks 
ajateenijaid diferentseerivaks kokkuvõtlikuks näitajaks on niisiis kartus olla ajateenistuse tõttu millestki 
maha või ilma jäänud ja kartus endise oleku taastamise raskuste ees, kaasa arvatud lähikondsetel 
vahepeal tekkinud majandusraskuste tasandamine.  

Tabel 4.4. Hirmud ajateenistuse lõpus (keskmine hinnang, standardhälve, koondmõõdik).  

  N Keskmine Standard-
hälve 

Kokkuvõtlik 
tunnus1 

Mul ei ole plaane, kuidas oma eluga edasi minna 1805 3,15 1,00 2 
Kardan, et taaskohanemine tsiviileluga on keeruline 1807 3,07 0,95 2 
Kardan, et raske on taastada häid suhteid 
elukaaslase/pereliikmetega 

1804 2,97 1,05 1, 3  

Kardan, et ei suuda hoida ajateenistuses loodud sidet 
kamraadidega 

1806 2,93 0,91 3 

Kardan, et raske on taastada head suhet sõpradega tsiviilis 1796 2,93 1,03 1, 3 
Kardan, et ei saa jätkata samal tasemel või üldse oma 
tegevust spordialal, huviringis või organisatsioonis, kuhu 
kuulusin enne 

1802 2,81 1,09 1 

Tunnen muret, et minu ajateenistuses viibimise tõttu on 
lähedastel inimestel tekkinud majanduslikke raskusi 

1810 2,71 1,10 1 

Kardan, et raske on naasta endisele töökohale/õpingutele 1807 2,68 1,12 2 
Mul on tunne, et ajateenistuse tõttu on paljud võimalused, 
mida elu pakub, minust mööda läinud 

1806 2,30 1,10 1 

1 Kokkuleppeline nimetus: 1-suhete kadumine, 2-tavaelus koha leidmine, 3-ajateenistuses kujunenud suhete katkemise oht ja 
raskused taastada endisi suhteid. 

Järgnevalt keskendume hirmude ja motivatsiooni omavahelisele seosele. Kas hirmud ajateenistuse 
alguses nõrgendavad motivatsiooni? Vastus on pigem jah kui ei. Seoste tõlgendamisel tuleb pidada 
meeles, et motivatsioon on mõõdetud skaalal, kus suurem arv näitab suuremat motivatsiooni ning 
hirmu skaalal vastupidi, mida suurem arv, seda väiksem hirm. Korrelatsioonseosed tabelis 4.5 toovad 
esile, et seosed ei ole küll tugevad, aga näitavad selgelt, et suurema hirmuga kaasneb keskeltläbi 
väiksem sisemine motivatsioon ja suurem amotivatsioon, eriti isikliku „vabaduse“ kaotuse hirmu 
korral. Seega amotivatsiooniga kaasnevad suuremad hirmud, kuid võime seost tõlgendada ka 
vastupidiselt — mida suuremad on ajateenija hirmud teenistuse alguses, seda vähem panustab ta 
ajateenistusse. Välise motivatsiooni ja hirmude vahel tuleb esile väga nõrk seos.  

Tabel 4.5. Ajateenistuse alguse motivatsiooni ja hirmude korrelatsioonseosed. 

  Isiklikust 
loobumise hirm 

Füüsilise 
kahjustuse hirm 

Tsiviilellu 
naasmise hirm 

Toimetuleku hirm 

Sisemine motivatsioon 0,36** 0,28** 0,14** 0,16** 
Väline motivatsioon -0,05* 0,01 -0,05* -0,09** 
Amotivatsioon -0,37** -0,28** -0,23** -0,13** 
**p≤ 0,001, *p≤0,05 
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Ajateenistuse lõpus on hirmud samuti seotud panustamise ehk motivatsiooniga. Võib öelda, et mida 
kõrgem on sisemine ja väline motivatsioon teenistuse lõpus, seda väiksemad on hirmud, kuid seos on 
nõrk.  

4.6. Motivatsioon kui ajateenistuse läbimise efektiivsust kujundav tegur 

Eelnevas peatükis vaatlesime, kuidas eestvedamine kujundab ajateenistusega rahulolu, kuid nüüd 
võtame vaatluse alla motivatsiooni ja ajateenistusega rahulolu omavahelise seose. Enne seda 
keskendume teemale, kas ajateenistuse alguses mõõdetud motivatsiooni, ehk teisisõnu valmiduse 
kaudu panustada ajateenistusse, on võimalik prognoosida ajateenistuses liikumist kõrgema auastme 
poole.  

Osutus, et kõrgem sisemine ja väline motivatsioon ei suurenda šanssi jõuda nooremseersandi või 
kaprali auastmeni. Küll aga on võrreldes nende ajateenijatega, kes jäävad reamehe staatusesse, 
teenistuse jooksul nooremseersandi ja kaprali auastmeni jõudnud ajateenijad teenistuse alguses 
madalama amotivatsiooni määraga. Teisisõnu, ajateenijaist, kelle amotivatsioon on ajateenistuse 
alguses tugev, saavad väiksema tõenäosusega nooremseersandid (sh aspirandid) ja kapralid. 
Ajateenistuse lõpus mõõdetud motivatsioon on aga veelgi selgemini eristuv ajateenijate auastmete 
lõikes, seega võib öelda, et erinevused teenistuse jooksul erinevatele positsioonidele liikuvate 
ajateenijate motivatsiooni määrades suurenevad. Teenistuse lõpus mõõdetud kõrgem sisemine 
motivatsioon suurendab 1,4 korda võimalust kuuluda nooremseersandist aspirantide rühma võrreldes 
reameeste sekka kuulumisega. Nooremseersantide puhul on eristavaks teguriks väline motivatsioon ja 
amotivatsioon, esimene suurendab tõenäosust olla nooremseersant ja teine vähendab. Kapralid 
eristuvad reameestest samuti amotivatsiooni alusel. Kuigi äsja kirjeldasime teenistuse lõpu 
motivatsiooni kaudu auastet, võiks loogiline seos siin olla pigem teises suunas: auastmeni 
jõudmine/mittejõudmine peaks suurendama/vähendama teenistuse lõpu motivatsiooni. Ilmselt 
peegeldub siin vastu teenistuse ja väljaõppe mõju, st ajateenistuse jooksul lõhe reameeste ja 
nooremallohvitseride kursustel osalevate ajateenijate motivatsioonis suureneb.  

Ajateenistusega kõrge rahulolu on kahtlemata üks hästi läbitud ajateenistuse tunnuseid. Kas kehtib 
seaduspära, mida kõrgem motivatsioon, seda suurem rahulolu? Võib vastata jah, seda eriti sisemise ja 
ajateenistuse alguse motivatsiooni kohta. Ajateenistuse alguses mõõdetud motivatsioon kirjeldab 
16,5% ajateenistuse lõpus mõõdetud teenistusega rahulolu varieeruvusest (joonis 4.9). Ajateenistuse 
alguses mõõdetud motivatsiooni mõõdikutest prognoosib ajateenistusega rahulolu kõige paremini 
sisemine motivatsioon ja amotivatsioon on teenistusega rahulolu vähendav. Seega see, millise 
suhtumise ja panustamise valmidusega ajateenija teenistusse tuleb, kujundab teatud ulatuses tema 
rahulolu ajateenistusega.  

 

Joonis 4.9. Ajateenistusega rahulolu prognoos teenistuse alguse motivatsiooni mõõdikute kaudu. 
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Ootuspäraselt on ajateenistusega rahulolu tugevamalt seotud motivatsiooniga ajateenistuse lõpus 
(joonis 4.10). Teenistusega rahulolu on tugevamalt seotud sisemise motivatsiooniga. Kuna rahulolu ja 
motivatsioon teenistuse lõpus on mõõdetud üheaegselt, siis võib esineda mõlemasuunaline seos ja ei 
saa kõrvale jätta ka tõlgendust: kui olen ajateenistusega rahul, siis tunnen sisemist soovi tugevamalt 
panustada teenistusse. 

 

Joonis 4.10. Ajateenistusega rahulolu prognoos teenistuse lõpu motivatsiooni mõõdikute kaudu. 

Kokkuvõte 
Motivatsiooni kirjeldab kolm dimensiooni: omavahel mitteseotud sisemise motivatsiooni 
(panustamine ajateenistusse hoiakute, väärtuste ja meelestatuse tõttu) ja välise motivatsiooni mõõde 
(panustamine ajateenistusse tunnustuse saavutamiseks või kriitika vältimiseks) ning amotivatsiooni 
(mittepanustamine ajateenistusse) mõõde. Motivatsioon on suhteliselt püsiva iseloomuga, aga 
muutuste suund on ajateenistuse lõpuks pragmaatilisuse poole. Ajateenistuse vältel amotivatsioon 
süveneb. Amotivatsioon on niihästi ajateenistuse alguses kui ka lõpus korreleeritud sisemise, kuid 
mitte välimise motivatsiooniga. Sellest tuleneb, et amotivatsiooni saaks nõrgendada eeskätt sisemise 
motivatsiooni tõstmise kaudu.  

Ajateenistusele eelnev kogemus riigikaitsega (kuulumine sisejulgeoleku või kaitseväega seotud 
organisatsiooni, riigikaitseõpetuse läbimine koolis) on aluseks kõrgemale teenistusmotivatsioonile 
ajateenistuse alguses. Ajateenistuse jooksul see positiivne mõju mõnevõrra nõrgeneb. Tugevam 
amotivatsioon on iseloomulik pigem organisatsioonides mitteosalejatele, kuid ka siin erisused 
ajateenistuse jooksul tasanduvad. Riigikaitseõpetus on kahe teraga mõõk: kui ajateenija tõlgendab 
riigikaitseõpetust kui ettevalmistust ajateenistusse astumiseks, siis on motivatsioon teenida kõrge; kui 
aga riigikaitseõpetus ei toetanud soovi osaleda riigikaitses, siis on motivatsioon isegi madalam kui 
riigikaitseõpet läbimata. Seega riigikaitseõpetus võib olla eelfaas ajateenistusele, mis toetab kergemat 
liikumist tsiviilsfäärist militaarsfääri, kuid vastupidiselt võib ka võimendada negatiivset kuvandit ja 
amotivatsiooni. Riigikaitseõpetuse mõju vajab edaspidist täpsemat uurimist, selgitamaks välja, kuivõrd 
õpetuse positiivne mõju tulevastele ajateenijatele tuleneb indiviidi enda omadustest ja hoiakutest 
(oletades, et teatud indiviididele sobib riigikaitse temaatika paremini) ning kui palju riigikaitseõpetuse 
ainekava ülesehitusest ja õpetaja asjatundlikkusest.  

Ajateenistuse jooksul teenistusmotivatsioon muutub, kusjuures sotsiaaldemograafiliste rühmade 
lõikes on ajateenistuse alguse ja lõpu motivatsioonitase seotud erinevalt (nt eestikeelsetest kodudest 
pärit ajateenijatel tugevamalt kui ülejäänuil). Motivatsioon on seotud teenistuses edasijõudmise ehk 
liikumisega kõrgema auastme poole ja ka üldise rahuloluga ajateenistuse suhtes.  

Motivatsioon varieerub ajateenijate tüüpide lõikes. Kutse ootajate ja aktiivsete vabatahtlike (st isikliku 
avalduse alusel tulnute) keskmine sisemine motivatsioon on üldkeskmisest kõrgem ja amotivatsioon 
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alla keskmise. Vastumeelsete seadusetäitjate ning kohustuste ajastajate keskmine sisemine 
motivatsioon on üldkeskmisest nõrgem ja amotivatsioon üldkeskmisest tugevam. Ajateenistuse lõpus 
on teenistusmotivatsiooni profiil ajateenija tüüpide lõikes sarnasem kui alguses. 

Ilmnes, et eestikeelsest kodust pärit ajateenijail on teenistuse alguses sisemine motivatsioon 
keskmiselt tugevam ja amotivatsioon keskmiselt nõrgem kui venekeelsest kodust pärit ajateenijail. 
Välise motivatsiooni poolest vahet esile ei tulnud. Ajateenistuse jooksul eesti ja vene keelega kodust 
pärit ajateenijate motivatsioon mõnevõrra ühtlustub, mida võib tõlgendada kui ajateenistuse 
positiivset efekti.  

Ilmnes eestvedamis-stiilide mõju motivatsioonile ja selle muutustele ajateenistuse jooksul. Mida enam 
kinnitatakse ülema usaldavat, kaasavat ja efektiivset eestvedamis-stiili, seda suurem on ajateenistuse 
lõpu sisemine motivatsioon. Efektiivne eestvedamis-laad toetab ka motivatsiooni kasvu kiirust: samalt 
sisemise motivatsiooni algtasemelt jõuavad efektiivset eestvedamis-laadi tugevamalt kogenud 
ajateenijad kõrgema sisemise motivatsioonini teenistuse lõpuks. Ka väline motivatsioon on 
ajateenistuse lõpus seda tugevam, mida enam kinnitab ajateenija eestvedamises usaldavust, kaasavust 
ja efektiivsust. Mida enam kinnitatakse positiivsete juhtimispraktikate kogemust — usaldavat, kaasavat 
ja efektiivset eestvedamist, seda enam nõrgeneb amotivatsioon.  

Ka ajateenistuse vältel õpitud oskuste omandamine on kõrge teenistusmotivatsiooni korral efektiivsem 
kui motivatsiooni puududes.  
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5. Ajateenistusest enne tähtaega reservi 
arvamine 
Ajateenistusest enne tähtaega reservi arvamist on varem analüüsitud 2016/2017. aasta 
kompleksuuringu ajateenijate küsitluse andmetele tuginedes. Oja ja Piksööt (2018)21 keskendusid 
peamiselt tervisega seotud teguritele ja leidsid, et ajateenistusest väljalangemine on sagedamini 
seotud lihasluukonna- ja sidekoehaiguste ning psüühika- ja käitumishäiretega, sealjuures on enamiku 
teenistusest väljalangenud ajateenijate puhul tegemist teenistuse jooksul tekkinud probleemidega, 
mitte varasemate probleemide süvenemise või taasavaldumisega. Võrreldes teiste ajateenijatega, on 
neil ka madalam hinnang oma tervisele, esineb sagedamini kroonilisi haigusi ja enne ajateenistusse 
astumist tarvitasid nad sagedamini retseptiravimeid. Kasearu ja Uulimaa-Margus (2018)22 võtsid 
vaatluse alla väljalangemise seose ajateenija hoiakute ja sotsiaaldemograafiliste teguritega ning 
jõudsid järeldusele, et enne tähtaega reservi arvamine on jaotunud teenistuse jooksul ajaliselt 
ühtlaselt. Ajateenistusest väljalangemist prognoosivad kõige tugevamalt ajateenija rahulolu oma 
tervisliku seisundiga ajateenistuse alguses ja meelestatus ajateenistusse tulekuks. Ajateenijatel, kes 
tulevad vastumeelselt teenistusse, on suurem risk enne tähtaega vabastamiseks. Ajateenistusest 
väljalangemise risk on kõrgem vanematel ajateenijatel, oleneb lähedaste suhtumisest ajateenistusse 
ning teenistusele eelnenud aja majanduslikust olukorrast. 2017. aastal ajateenistusse astunud 
ajateenijate puhul viisime läbi sarnase analüüsi eesmärgiga vaadelda, kas ajateenistusest enne 
tähtaega vabastamise riskitegurid on jäänud samaks. Võrreldes varasemate analüüsidega, võeti 
vaatluse alla, kuivõrd varieerub enne tähtaega reservi arvamine väeosade vahel.  

Erinevalt teistest peatükkidest on käesolevas osas aluseks esimeses küsitluslaines uuritud ajateenijad 
(2761 ajateenijat), kelle puhul on fikseeritud kas nad on arvatud enne tähtaega reservi või mitte.   

5.1. Enne tähtaega reservi arvamise riskitegurid  

Tulenevalt Kaitseväeteenistuse seadusest23 on enne tähtaega reservi arvamine võimalik seoses 
tervislike põhjustega, mis tähendab kaitseväe arstliku komisjoni otsuse põhjal ajateenija 
mittevastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Teine põhjuste grupp puudutab 
perekondlikke põhjusi (nt lapse ülalpidamiskohustus või kohustus pidada ülal raske või sügava 
puudega inimest, kellel puuduvad teised ülalpidamiskohustusega isikud; ülalpidamiskohustus tuleneb 
perekonnaseadusest). Lisaks perekondlikele põhjustele on võimalik ajateenistusest vabastada 
ajateenija, kes on sattunud pahuksisse seadustega (nt kelle puhul kohaldatakse tõkendina elukohast 
lahkumise keeldu, vahi alla võtmist või jõustub kohtuotsus, millega ajateenijale mõistetakse 
vabadusekaotuslik karistus). Kuigi ajateenistusest enne tähtaega vabastamise võimalusi on mitmeid, 
siis reservi arvatud ajateenijatest enamik teeb seda tervislikel põhjustel24, 25. Samas tervise tõttu 
vabastamine võib juhtuda osa ajateenijate jaoks suurema tõenäosusega kui teiste puhul. Seetõttu 
vaatleme erinevaid põhjusi: tervis (siinkohal saab vaadelda subjektiivset tervisehinnangut, krooniliste 
haiguste kirjeldusi jm isiklikke vaevusi peegeldavaid küsimusi, sh vaimset tervist), motivatsiooni 

                                                           
21 Oja, L., Piksööt, J. (2018).  Tervise tõttu ajateenistusest enne tähtaega väljalangemine ja sellega seotud tegurid. Sõjateadlane (Estonian 

Journal of Military Studies), 6, lk. 244–269. 
22 Kasearu, K.; Uulimaa-Margus, U. (2018). Ajateenistusest enne tähtaega reservi arvamise sotsiaalsed tegurid ja dünaamika. Sõjateadlane 

(Estonian Journal of Military Studies),  6, lk 223–243.  
23 Kaitseväeteenistuse seadus, § 56. – RT I, 10.07.2012,1, jõustunud 01.04.2013, viimane redaktsioon RT I, 06.07.2018, 10. [KVTS, 2012]  

https://www.riigiteataja.ee/akt/106072018010 (08.03.2019). 
24 Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2006–2016. https://www.kra.ee/kodanik-ja-riigikaitse/uuringud-ja-aruanded/ (15.01.2018) 
25 Larsson, H.; Broman, L.; Harms-Ringdahl, K. 2009. Individual Risk Factors Associated with Premature Discharge from Military Service. – 

Military Medicine, Vol. 174, No. 1, pp. 9–20.  
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puudumist ajateenistuse läbimiseks või vastumeelsust selle suhtes, ajateenija taustategureid (kodune 
olukord, leibkonna majanduslik toimetulek), raskused ajateenistuses (füüsilised võimed, hirmud). 

2017. aastal ajateenistusse astunud ning küsitluse esimeses laines ankeedi täitnud ajateenijaist arvati 
reservi 9,3% ehk 257 ajateenijat. Väga valdavalt on põhjuseks toodud tervis (94%), 11 ajateenijal 
kodused olud ja 5 naissoost ajateenijat loobus teenistusest enne 90 päeva täitumist.  

Ajateenistuse alguses antud subjektiivne tervisehinnang on ilmekas teenistusest väljalangemise 
ennustaja: hea või üsna hea tervise korral on tõenäosus reservi minna 7%, keskmise hinnangu puhul 
12% ja üsna halva või halva tervise korral 19%. Oma tervisega on ajateenistuse alguses väga või pigem 
rahul on 72% teenistusse jäänuist ja 50% reservi arvatuist.  

Ajateenistuse alguses paluti ajateenijatel hinnata, kas neil on hiljuti esinenud tervisehäireid. Kui 
loendada vastustes pakutud 11 võimaliku tervisehäire seas viimase 30 päeva jooksul esinenud 
juhtumid, siis on mediaanväärtus küll nii reservi arvatuil kui ka teenistuse läbinuil 2, aga häirete arvu 
jaotus kaldub reservi arvatuil suurema tervisehäirete arvu poole (joonis 5.1).  

 
Joonis 5.1. Enne tähtaega reservi arvatute ja teenistuse läbinute poolt ajateenistuse alguseses nimetatud 
tervisehäirete arv viimase kuu jooksul (ette anti 11 võimaliku tervisehäire nimistu). 

Pikaajalise kroonilise haiguse põdeja reservi arvamise tõenäosus on 16%, mittepõdejal ― 7%. Ka 
vaimse tervise näitajad, mida mõõdeti ajateenistuse alguses, on reservi arvatuil kehvemad 
(standarditud vahe 4,5–6,5, statistiliseks tavapäraseks alampiiriks on 2). Reservi arvatud ajateenijatel 
on ajateenistuse alguses võrreldes reservi mittearvatutega keskmiselt suhteliselt tugevam depressioon 
ja ärevus, enam paanika- ja unehäireid ning suurem väsimus. Samas sotsiaalfoobia aste on keskeltläbi 
ühetaoline teenistuse jätkajatega. 

Seega tuleb ootuspäraselt esile, et enne tähtaega reservi arvamise taga on tervislikud põhjused ja 
ajateenistuse alguses on suhteliselt hästi võimalik subjektiivsete tervisehinnangute ning tervist 
iseloomustavate tunnuste kaudu ennustada riski ajateenistusest enne tähtaega vabastamiseks.  

Tervisele antud subjektiivsete hinnangute kõrval on mõistlik pöörata pilk ka ajateenijate füüsilise 
võimekuse enesehinnangutele. Siin statistiliselt olulist erinevust esile ei tule: teenistusega edukalt 
lõpuni jõudnutest 66% ja reservi arvatuist 60% olid ajateenistuse alguses oma füüsilise vormi ja 
kehalise võimekusega rahul. 

2016. aasta ajateenijate analüüs (vt Kasearu ja Uulimaa-Margus 2008) tõi esile, et lisaks tervisele on 
oluline arvestada sotsiaaldemograafilisi ja hoiakulisi tegureid kui võimalikke väljalangemisriski 
võimendajaid. Nii näiteks tuli esile, et enne tähtaega reservi arvatud ajateenijad on natuke vanemad 
kui ajateenistuse edukalt lõpetanud ajateenijad, vastavalt siis 20,8 ja 20,5 eluaastat (keskmiste 
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standarditud vahe t=-2,9, p=0,004). Venekeelsest kodust pärit ajateenijatest 14% ja eestikeelsest 
kodust pärit ajateenijatest 8% on arvatud reservi enne tähtaega, seega võib öelda, et venekeelsest 
kodust pärit ajateenijate jaoks on risk ajateenistusest välja langeda mõnevõrra suurem.  

Majanduslik toimetulek leibkonnas, kust ajateenija teenistusse tuli, omab nõrka seost reservi 
arvamisega. Reservi arvatud kinnitavad sagedamini kui teenistusse jääjad toimetulekuraskuste 
olemasolu (vastavalt 17% ja 11%). Sama tuli esile ka 2016. aasta uuringust. Võib oletada, et kehvemal 
järjel peredest pärit ajateenijate füüsiline ja tervislik seisund on kehvem, mistõttu nende risk enne 
tähtaega tervislikel põhjustel teenistusest vabastamiseks on suurem. Haridustase ja püsisuhte 
(abikaasa või elukaaslase) olemasolu ei seostu teenistusest väljalangemise riskiga.  

Järgnevalt vaatleme, kuivõrd mõjutavad ajateenija eelhäälestus, hoiakud ajateenistuse suhtes ja 
teenistusmotivatsioon ennetähtaegset reservi arvamist. Ajateenijate hulgas, kes on enne 
ajateenistusse astumist kuulunud riigi- või sisejulgeolekuga seotud organisatsiooni (nt Kaitseliit, 
Noored Kotkad, Naiskodukaitse, Kodutütred, vabatahtlikud päästjad, abipolitseinikud), on enne 
tähtaega vabastatute osakaal 16%, seevastu sellistesse organisatsioonidesse mittekuulujate hulgas 
22%. Seega võib öelda, et eelnev kokkupuude riigikaitsega seotud organisatsioonidega vähendab 
mõnevõrra riski ajateenistusest väljalangemiseks (riskisuhe on 1,5 usaldusvahemikuga 1,02 kuni 2,04 
usaldusnivool 95%) ehk teisisõnu, teenistusse jäänute seas on iga organisatsioonidega mitteseotud 
ajateenija kohta 1,5 korda suurem arv organisatsioonidega seotud isikuid kui reservi arvatud 
ajateenijate seas. Oletus, et riigikaitseõpetuse läbinud noored on paremini ajateenistusse tulemiseks 
ette valmistatud ja seetõttu nende risk väljalangemiseks on väiksem, kinnitust ei leidnud.  

Ajateenistusse astumise viisi ja meelestatuse alusel tuleb võrreldes 2016. aasta ajateenijate uuringuga 
ajateenistusest väljalangemises esile teatav erisus. Jooniselt 5.2 nähtub, et 2016. aastal ajateenistust 
alustanud ajateenijate puhul on kõige madalam enne tähtaega reservi arvatute osakaal aktiivsete 
vabatahtlike hulgas ja kõige kõrgem vastumeelsete seadusetäitjate hulgas. 2017. aastal teenistust 
alustanute puhul nii selgeid erinevusi ei ole ja enne tähtaega reservi arvamise protsendid on 
ühtlustunud. Siinkohal tuleb ka silmas pidada, et 2017. aastal oli võrreldes 2016. aastaga enne 
tähtaega reservi arvatute osakaal tervikuna tunduvalt madalam ― 9,3%, (2016. aastal ― 15,8%).  

 
Joonis 5.2. Ajateenistusest enne tähtaega vabastatute osakaal, %  ajateenistusse astumise tüübi lõikes 2016. ja 
2017. aastal. 

Nagu näitasime eespool (osa 4.2), peegeldab ajateenistusse tuleku tüüp ajateenija hoiakut 
ajateenistuse ja ka laiemalt kaitseväe suhtes. Analüüsime, kuivõrd seondub ajateenistusest 
väljalangemine ajateenija motivatsiooniga ajateenistusse panustada. Osutub (joonis 5.3), et enne 
tähtaega reservi arvatutel on niihästi sisemine kui ka väline motivatsioon ajateenistuse alguses 
statistiliselt oluliselt madalam kui  ajateenistuse läbinutel (keskmine standarditud vahe vastavalt t=-2,8 
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p=0,005; ja t=-4,8, p=0,0001) ja amotivatsiooni (mittepanustamise) määr kõrgem (t=5,98, p=0,0001). 
Seega saame järeldada, et madalam motivatsioon osutab reservi arvamise riskile. 

 
Joonis 5.3. Enne tähtaega reservi arvatud ja ajateenistuse läbinute motivatsioon ajateenistuse alguses. 

Kõrge motivatsiooni üks allikaid ajateenistuse alguses on kaitseväe hea avalik maine. Analüüsisime, kas 
ajateenijatel, kes hindavad maine kõrgeks, on madalam risk teenistusest enne tähtaega vabastamiseks, 
ehk teisisõnu, nad on rohkem motiveeritud teenistuse lõpuni läbitegemisele. Kaitsejõudude keskmine 
maine hinnang (vt osa 3.3) on mõõdetud skaalal, kus väiksem arv tähendab kõrgemat hinnangut 
(skaala 1 kuni 5). Reservi arvatute meelest on kaitseväe maine keskmiselt 2,8 (usaldusvahemik 2,7 kuni 
2,9 usaldusnivool 95%) ning ajateenistuse läbinutel 2,5 palli (usaldusvahemik 2,48 kuni 2,58 
usaldusnivool 95%). Seega on reservi arvatud ajateenijad mainet hinnanud oluliselt halvemini.  

Kas erinevus võiks esile tulla ka eesmärkides, mida ajateenistuses loodetakse saavutada? Vastus on jah 
― ennetähtaegselt reservi arvatud peavad teenistusse jääjaist statistiliselt oluliselt vähemtähtsaks 
pingutust nõudvaid ning sõjalisi eesmärke. Joonisel 5.4 on esitatud vastavate hinnangute keskmised 
(skaala 1-jah, see on peamine ja väga oluline kuni 4-ei ole üldse oluline) ja usaldusvahemikud 
usaldusnivool 95%. Praktilised eesmärgid on võrdväärselt tähtsad, ka toimetulekuoskus erandlikes 
tsiviilolukordades ja sotsiaalsed oskused, aga sõjalise väljaõppega seotud eesmärgid on enne tähtaega 
reservi arvatute jaoks ebaolulisemad. Sellisteks eesmärkideks on sõjaliste oskuste õpetamine (t=2,4, 
p=0,01), füüsiliselt rasketes olukordades hakkamasaamise oskuse õpetamine (t=2,0, p=0,05), 
teadmiste saamine põhiseaduslikust korrast ja riigikaitse põhimõtetest (t=2,4, p=0,02), üksusesisese 
sidususe ja kokkuhoiu arendamine (t=3,1, p=0,002), reservkaitseväe ettevalmistamine 
mobilisatsiooniks (t= 3,0, p=0,003). Lisaks tuleb esile ajateenistuse vajalikkusele antud hinnangute 
järgi, et enne tähtaega reservi arvatud ajateenijaist 56% pidas ajateenistust isikliku arengu jaoks 
mittevajalikuks, samas kui ajateenistuse läbinute hulgas oli vastav osakaal väiksem ― 42%. 
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Joonis 5.4. Keskmine hinnang ajateenistuse alguses teenistuse eesmärkidele ajateenistuse läbinud ja enne 
tähtaega reservi arvatud ajateenijate lõikes (1-jah, see on peamine ja väga oluline kuni 4-ei ole üldse oluline).  

Teenistusse astumisega kaasnevad uued väljakutsed ja määramatus, mida võidakse tajuda 
hirmudena26. Üldiselt võib öelda, et ajateenistusest enne tähtaega reservi arvatute ja ajateenistuse 
läbinud ajateenijate hirmud on sarnased. Ainult hirm füüsiliselt viga saada, mitte toime tulla vaimse 
pingega ja kartus koduste toimetuleku pärast on enne tähtaega reservi arvatuil suurem kui 
ajateenistuse läbinutel. Seega võib öelda, et enne tähtaega reservi arvatud on teatavas mõttes rohkem 
mures kui ajateenistusse jäänud oma isikliku tervise ja vaimse heaolu ning lähedaste majandusliku 
olukorra pärast. See on kooskõlas eespool nimetatud tulemusega, et kehvemal järjel leibkondadest 
pärit ajateenijatel on suurem risk ennetähtaegselt reservi arvamiseks.  

Seega kokkuvõtlikult võib öelda, et ootuspäraselt on enne tähtaega reservi arvamine kõige tugevamalt 
seotud tervisega, millele aga lisandub sotsiaalsete ja hoiakuliste tegurite roll.  

5.2. Enne tähtaega reservi arvamine väeosade lõikes 

Ajateenistusest reservi arvamise osakaal on juuli eelkutse ajateenijate hulgas (10,3%) kõrgem kui 
oktoobri põhikutse seas (7,7%). Et juulikutse ajateenijad viibivad teenistuses pikema perioodi kui 
oktoobrikutse ajateenijad, siis väljalangevuse riski teenistusajale jaotumise poolest erinevusi ei esine27 
ehk kui oktoobrikutse ajateenijad oleksid teenistuses samuti 11 kuud, siis nende puhul oleks 
väljalangejate osakaal sarnane juuli eelkutse ajateenijatega.  

Väeosade lõikes tuleb esile, et võrreldes 2016. aastaga on kõigis väeosades väljalangemine vähenenud 
olulisel määral (joonis 5.5). Kõige suurema hüppe väljalangevuse vähenemise suunas on teinud 
toetuseväejuhatuse logistikapataljon ning vahipataljon, kus enne tähtaega reservi arvatute osakaal on 
vähenenud enam kui 20 protsendilt ligikaudu 5 protsendini. 2017. aastal on väeosade lõikes kõrgem 

                                                           
26 Ajateenijate hirmude teemal on avaldanud Truusa ja Talves (2018) artikli ajakirjas Sõjateadlane, 6, 170-195.  
27 Vaata ajalist dünaamikat arvesse võtvad väljalangevuse analüüsi Kasearu ja Uulimaa-Margus (2018) artiklist, Sõjateadlane, 6, 223-243. 
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väljalangenute osakaal Kalevi ja Viru jalaväepataljonides, kuid ka nende puhul näeme, et võrreldes 
2016. aastaga on enne tähtaega reservi arvatute osakaal langenud.  

 
Joonis 5.5. Enne tähtaega reservi arvatute osakaal väeosade lõikes28. 

Selgitamaks, kui palju väljalangemise riskist on võimalik prognoosida ajateenija individuaalsete tegurite 
ja kui palju väeosa kuuluvuse (teenistuskeskkonna) kaudu, kasutasime regressioonanalüüsi. Tabelis 5.1 
on esitatud ajateenistusest väljalangemise tõenäosuse prognoosimudel mitmete ajateenija tunnuste 
kaudu ja kaasatud on ka väeosa tunnus. Mudeli prognoosivõimet peegeldav hii-ruut-statistik on 126 
vabadusastmete arvu 18 korral. Kui aga väeosa tunnus eemaldada, siis langeb hii-ruut-statistik 29 
võrra, mis vabadusastmete arvu muudu 5 korral tähendab statistiliselt olulist mudeli halvenemist 
(p<0,005). Seega on väljalangevuse määra üheks eristajaks väeosa ja vajab põhjalikumat analüüsi, mis 
tegurite poolest (eeskätt on vaja andmeid väeositi ühtlasemalt kui käesolevas töös). 

Tabelist 5.1 selgub, mida parem on ajateenija subjektiivne tervis, seda väiksem on ajateenistusest 
väljalangemise võimalus, nt hea tervisehinnangu korral moodustab väljalangemise risk 43% riskist üsna 
halva või halva tervise korral. Sarnane on ka tervist üsna heaks hinnanud ajateenijate olukord halva 
tervisega võrreldes (pidades kõikjal silmas klauslit: kui muud tegurid on samad). Keskmise tervise 
korral väljalangemise tõenäosuslikkus läheneb halva tervise juhule, kuid jääb siiski statistiliselt oluliselt 
sellele alla. Seega tervise mõju säilib tugevana ka muude tegurite kaasamisel. 

Võrreldes eesti keelt peamise koduse keelena kõnelevaid ajateenijaid vene keelt kõnelejatega näeme 
viimaste puhul eesti keelt kõnelejatest veidi suuremat teenistusest välja langemise ohtu. Ka siin napib 
praegu analüüsiga sügavamale minekuks andmeid, nt millise keelekeskkonnaga oli tegemist 
ajateenistuses (rühmaülema keelteoskus, ühe keelerühma ülekaal või nende tasakaal jne).  

Mida suurem on sisemine või väline motivatsioon panustada ajateenistusse selle alguses, seda 
suuremad on šansid teha ajateenistus läbi kuni lõpuni. Vanus, haridustase ja ka kuuluvus või varasem 
kuuluvus mõnesse riigikaitse või sisejulgeoleku organisatsiooni ei mõjuta selle mudeli kohaselt 
ajateenistuse poolelijäämise tõenäosust.  

 

                                                           
28 Tegemist on küsitlusandmetega ja need ei pruugi olla täpselt üksüheses vastavuses ametliku statistikaga enne tähtaega reservi arvatute 

kohta väeosade lõikes. Joonisel on kajastatud nende ajateenijate andmed, kes osalesid esimeses küsitluslaines ja on hiljem teenistusest 
ennetähtaegselt reservi arvatud ning seda nii 2016 kui 2017 aasta kohta.  
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Tabel 5.1. Ajateenistusest väljalangemise mõjutegureid1 

 b p exp(b)2 exp(b) usalduspiirid, 
95% 
alumine ülemine 

Konstant -2,76 0,006    
Vanus 0,06 0,202 1,06 0,97 1,16 
Sisemine motivatsioon -0,23 0,003 0,80 0,69 0,93 
Väline motivatsioon -0,17 0,025 0,85 0,73 0,98 
Viimase aasta terviseprobleemide arv 0,34 <0,0005 1,40 1,22 1,61 
Põhiline kodune keel: eesti3 -0,34 0,044 0,71 0,51 0,99 
Kuulub või on kuulunud mõnda riigikaitse või 
sisejulgeolekuga seotud organisatsiooni4 

-0,15 >0,15 0,86 0,59 1,27 

Subjektiivne tervis 
Hea5 -0,84 0,002 0,43 0,25 0,73 
Üsna hea5 -0,76 0,001 0,47 0,30 0,73 
Keskmine5 -0,44 0,04 0,65 0,43 0,98 
1 Mudelisse kuulusid veel väeosa ja haridustaseme tunnus. 2Ajateenistusest väljalangevuse šansside suhte kordaja mõjuteguri 
ühikulise muudu korral. 3 Taustakategooria: vene keel. 4 Taustakategooria: ei ole kuulunud. 5 Taustakategooria: üsna halb või 
halb. 

Kokkuvõte 
Võrreldes 2016. aastaga, on ajateenistusest enne tähtaega reservi arvamine vähenenud ja osa 2016. 
aasta andmetel esile tulnud väljalangevuse riskitegureist ei leia 2017. aasta andmestikule tuginedes 
kinnitust. Küll aga tuleb esile, et subjektiivne tervisehinnang ja tervisehäirete kirjeldus on usaldatav 
alus ajateenistusest enne tähtaega reservi arvamise ennustamiseks. Kuna subjektiivne tervisehinnang 
tuleneb füüsilisest ja vaimsest tervisest, siis väljalangemise ennetamiseks tuleks tsiviilelus enne 
ajateenistust tugevdada füüsist ja ka ajateenistuses toetada selle tugevdamist. Lisaks tervisele on 
oluline teenistusmotivatsioon, mille tõstmist võiks samuti näha kui võimalust väljalangevuse riski 
vähendamiseks. Edaspidi vajab lähemat uurimist, kuivõrd nõrgendab kõrge teenistusmotivatsioon 
tervisest tulenevat väljalangevuseriski. Ilmselt on kõrgelt motiveeritud ajateenijatel selge soov 
ajateenistus läbida ning seega üritatakse hoolimata tervisega seonduvatest probleemidest lõpuni vastu 
pidada. Vaadates teise nurga alt, kui terviseprobleemid viivad subjektiivse tervisehinnangu alla ja 
sellega kaasneb madal motivatsioon, siis sellist riskide kombinatsiooni on ajateenistuses keeruline 
vähendada. Tuli esile vene keelt peamise koduse keelena kõnelevate ajateenijate veidi suurem 
väljalangevusrisk võrreldes eesti keelt kõnelevate ajateenijatega, kuid vajab eraldi uurimist, kuivõrd 
peitub selle taga teenistusmotivatsiooni erinevus. Edaspidi tuleks uurida detailsemalt väeosa rolli (sh 
eestvedamise laadi) väljalangemise kujunemisel. Käesolevas uuringus osutus takistuseks ajateenijate 
ebaühtlane esindatus väeosade lõikes ja puuduv informatsioon ajateenijate liikumise kohta väeosade 
vahel.  
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6. Ajateenija füüsiline võimekus ja selle 
hinnangud 
Aruande eelnevates peatükkides keskendusime eestvedamisele ja motivatsioonile kui olulistele 
ajateenistuse läbimist toetavatele teguritele. Järgnevalt lahkame ajateenijate füüsilist võimekust. Kehv 
füüsiline võimekus võib saada takistuseks piisavate sõjaliste oskuste ja teadmiste omandamiseks ning 
võib viia enne tähtaega teenistusest vabastamiseni. Seega võtame järgnevalt vaatluse alla ajateenijate 
füüsilise seisundi. Ajateenija füüsilist seisundit iseloomustatakse esmalt kehamassiindeksi kaudu. 
Seejärel tutvustatakse, millised on noored füüsilise treenituse ja spordilembuse astme poolest, kui nad 
tulevad ajateenistusse. Antakse sõjaväe füüsiliste katsete tulemuste lühikokkuvõte, sidudes seda ka 
varasema treenitusega. Järgneb ülevaade ajateenija subjektiivsetest hinnangutest oma füüsilisele 
võimekusele ja võimalustele, mis avanesid selle arendamiseks ajateenistuses. Lõpuks peatutakse 
ajateenijate hoiakutel füüsilise enesearenduse suhtes ja selle peegeldusel ajateenistuses saavutatud 
sellealastes oskustes.  

6.1. Kehamassiindeks 

Kehamassiindeks on tuntud kokkuvõtlik ja informatiivne füüsilist olekut kirjeldav suurus, mis leitakse 
inimese kaalu ja meetrites avaldatud pikkuse ruudu suhtena (st piltlikult öeldes näitab raskust ühele 
pinnaühikule sellises ruudus, mille külg on inimese pikkune). Kehamassiindeksi kohta on olemas 
Maailma Terviseorganisatsiooni normväärtused jm pidepunktid, mille kasutussoovi puhul tuleb selles 
töös arvestada, et algandmed on ajateenijate eneste ütlused, mitte antropomeetrilised mõõtmised. 
Keskmise kehamassiindeksi usaldusvahemik usaldusnivool 95% oli ajateenistusse tulles 23,6 kuni 23,9 
kg/m2 kohta ja ajateenistuse lõpul 23,8 kuni 24,0 kg/m2. Statistiliselt saab kinnitada väikest nihet 
keskmise kehamassiindeksi tõusu suunas. Mediaanväärtused on vastavalt 23,3 ja 23,6 ning pooli 
ajateenijaid hõlmav vahemik mediaani ümber vastavalt 21,5 kuni 25,3 ja 22,0 kuni 25,3. Ajateenistuse 
alguse ja lõpu kehamassiindeksi väärtused on korreleeritud tugevalt kordajaga 0,8, mis tähendab, et 
alguse näidu järgi saab prognoosida lõpunäitu 64% ulatuses. Piiri 25 alla jääb ajateenistuse alguses 
73% ja lõpus 72% ajateenijatest. Kehamassiindeks on allpool kasutusel kui kokkuvõtlik mõjutegur 
füüsiliste võimete ja aktiivsuse analüüsimisel.  

6.2. Füüsiline aktiivsus enne ajateenistusse tulekut 

Ajateenistust alustades on ajateenija silmitsi selle füüsilise võimekusega, mis on tal tekkinud senise elu 
jooksul, ja mille varieeruvuse tõttu võivad ajateenijate pingutused olla märkimisväärselt erinevad, 
täites teenistuses kõigi jaoks ühtseid nõudeid. Erinevaks osutuvad aga, nagu näeme allpool, ka 
ajateenijate ettevalmistusabinõud ajateenistusse tulekul ja hoiakud oma füüsilise arengu suhtes. 

Valdavalt tulevad ajateenijad elualadelt, mis nõuavad väga vähest (21%) või kerget kehalist pingutust 
(29%). Keskmist kehalist pingutust nimetab 37% ja rasket 13%. Muutus enesega füüsilises 
toimetulekus võib ajateenistusse tulles olla märkimisväärne. Kuidas valmistutakse selleks muutuseks? 

Tabelis 6.1 on näidatud andmeid selle kohta, kas ja kuidas ajateenijad valmistasid end ajateenistuseks 
füüsiliselt ette. Kokku kinnitab 56% küsitletuist, et ei valmistanud ennast kuidagi ette, isikliku avalduse 
(mi e kutse peale) tulijaist ― 51% (vahe sta s liselt oluline usaldusväärsusega 95%). Sagedamini 
nimetatakse iseseisvat või spordiklubis harjutamist. Teadmiste puudust harjutamiseks 
märkimisväärselt esile ei tooda ja üksnes 5% nimetab seda.  

Küsimusele, kui sageli harrastas ajateenija enne ajateenistusse tulekut vabal ajal tervisesporti 
(iseseisvat treeningut) vähemalt poole tunni vältel, nii et hakkas hingeldama ja higistama, vastati 
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järgmiselt: iga päev – 6%, 4-6 korda nädalas ― 18%, 2-3 korda nädalas ―32%, kord nädalas ― 15%, 2-
3 korda kuus ― 13% ja mõned korrad aastas või üldse mitte ― 17%. Enam kui pool ajateenijaist on 
harrastanud võistlussporti (isikliku avalduse alusel ajateenistusse tulijaist ligi 60%) ja üle poole on ka 
neid, kes enda sõnul vabal ajal tegelevad vähemalt 2-3 korda nädalas tervisespordiga (isikliku avalduse 
alusel tulnute seas 64%). Siiski on ligi kolmandik neid, kes harrastavad tervisesporti harvemini kui kord 
nädalas. Kokkuvõtteks saab öelda, et sportimisharjumus on tulevaste ajateenijate seas laialt levinud, 
kusjuures isikliku avalduse alusel tulijaid eristab kutse alusel tulnuist mitme näitaja poolest aktiivsem 
eelnev teadlik füüsiline tegevus (tõsi küll, nende seas on ka sagedamini kui kutse peale tulijate seas 
ainult kerget füüsilist pingutust nõudva töö tegijaid, vastavalt 55% ja 47%, seega otsitakse sportimises 
nähtavasti tasakaalu). 

Tabel 6.1. Ajateenistuse-eelne füüsiline aktiivsus. 

Kas tegelesite füüsilise ettevalmistusega ajateenistusse astumiseks? Kokku, % Isikliku 
avalduse 
alusel tulijad 

Kutse 
peale 
tulijad 

1.Tõstsin enda igapäevast kehalist aktiivsust, harjutasin iseseisvalt 20,2 24,9 17,1 
2.Sooritasin testiharjutusi, et kontrollida sportlikku vormi 9,2 11,3 7,8 
3.Harjutasin spordiklubis 12,3 14,01 11,1 
4.Jälgisin toitumist, et langetada kehakaalu  5,0 5,5 4,7 
5.Oleksin valmistanud end ette, kuid puudusid teadmised  5,3 5,2 5,4 
6.Ei valmistanud end füüsiliselt ette 56,1 50,5 60,1 
    
Kas olete tegelenud võistlusspordiga? 52,8 58,2 48,9 
Kui sageli harrastasite enne ajateenistusse astumist vabal ajal 
tervisesporti? Vähemalt 2-3 korda nädalas 

54,9 63,9 48,4 

Kui sageli harrastasite enne ajateenistusse astumist vabal ajal 
tervisesporti? Harvemini kui kord nädalas 

30,3 22,6 35,8 

1 Hall kiri osutab mitteolulisele statistilisele erinevusele isikliku avalduse ja kutse alusel tulijate vahel usaldusnivool 95%. 

Mis oli füüsilisel enesearendamisel takistuseks? Pakutud kuus ratsionaalset põhjust enamus 
ajateenijaist välistab (joonis 6.1), andmata oma nõusolekut nende väidete suhtes. Vastused 
detailsemalt (olenevalt küsimusest) olid: täiesti nõus — 4-9%, pigem nõus — 10-19%, ei nõus ega 
vastu — 17-18%, pigem ei ole nõus — 16-19%, üldse ei ole nõus — 38-51%. Jääb üle otsida põhjusi 
hoiakutest füüsilise enesearendamise suhtes. Küsitletuist 42% kinnitab, et on saanud ajateenistuse-
eelsel ajal soovitusi tõsta füüsilist aktiivsust, sealjuures kümnendik arstilt või tervishoiutöötajalt ja 29% 
pereliikmelt.  

 
Joonis 6.1. Kehalise aktiivsuse takistuste välistamine ajateenistuse-eelsel ajal (pigem ei ole nõus või üldse ei 
ole nõus).  

Ajateenijate füüsiliste oskuste iseloomustuseks selgus veel, et neist 5% ei oska ujuda, 10% püsiks 2-3 
minutit vee peal, 34% 5-10 minutit ja 51% ka kauem, olles head ujujad.  
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6.3. Üldfüüsiliste katsete tulemused ja sportimisharjumus 

Üldfüüsiliste katsete tulemused on selles töös ajateenijate ütluste kohased ja neid kasutatakse 
põhiliselt füüsiliste võimete edasiarenemise indikaatorina ja füüsilise oleku rahulolu mõjurina, mitte 
niivõrd võrdlemiseks normväärtustega. Ajateenistuse alguses ja lõpus vaadeldi kätekõverduste arvu, 
selililamangust istessetõusude arvu ning kahe miili jooksu aega (ajateenistuse alguses testiti ühes 
üksuses 2600 m jooksu). Tulemused paranesid kõigis harjutustes. Joonisel 6.2 on kujutatud 
mediaanväärtusi ja näidatud kvartiilhaarde riba, millesse kuulub pool tulemustest mediaani ümber. 
Tulemused on ajateenistuse lõpus ühtlasemad (pisut väiksema variatiivsusega) kui alguses, kahe miili 
jooksu puhul kõige enam (kvartiilhaare alguses 4 minutit, lõpus 2 minutit). Näha oli kehamassiindeksi 
nõrka negatiivset korrelatsioonseost kahes esimeses harjutuses ja positiivset seost kolmandas 
harjutuses (jooksu puhul alguses ja lõpus vastavalt 0,38 ja 0,25, st kehamassiindeks „aeglustab“ jooksu 
ajateenistuse lõpus vähem kui alguses).  

   
Joonis 6.2. Üldfüüsiliste katsete tulemuste muutused ajateenistuse jooksul. 

Kas ajateenistuse-eelsest spordiharrastusest on nendes harjutustes kasu ja kuivõrd säilib harrastus 
ajateenistuses vabal ajal? Arusaadav on harrastuse nõrgenemine igapäevaste muude füüsiliste 
tegevuste arvel. Nii kinnitab ajateenijaist 36%, et tegeleb vähemalt 2-3 korda nädalas tervisespordiga 
füüsilist pingutust nõudvalt vähemalt pool tundi (ajateenistuse-eelsel ajal ― 55%), kord nädalas ― 
21% ja harvemini kui kord nädalas või üldse mitte ― 43%. Haiguse või vigastuse tõttu välistas 
tervisespordi 4% ajateenijaist.  

Tabel 6.2. Tõenäosus tegelda tervisespordiga olenevalt ajateenistuse-eelsest harjumusest 
 … ajateenistuses 

vähemalt 2-3 korda 
nädalas 

… 
ajateenistuses 
kord nädalas 

... ajateenistuses 
harvemini kui kord 
nädalas 

Kui enne ajateenistust vähemalt 2-3 korda 
nädalas (55%), siis ... 

0,49 0,21 0,30 

Kui enne ajateenistust kord nädalas (15%), siis … 0,31 0,29 0,40 
Kui enne ajateenistust harvemini kui kord 
nädalas (30%), siis ... 

0,15 0,20 0,65 

Üldiselt 0,36 0,21 0,43 

Tabelis 6.2 on näidatud tõenäosused ajateenistuse-eelsest olekust lähtuvalt tervisespordi 
harrastamiseks ajateenistuses. Nagu näha, on senise tava säilimiseks tõenäosus suurim enne 

35

54

45

65

59

74

30

40

50

60

70

ajateenistuse
alguses

ajateenistuse
lõpus

Kätekõverduste
arv ...

0,25-kvartiil
Mediaan
0,75-kvartiil

39

50
48

6059

69

35

40

45

50

55

60

65

70

ajateenistuse
alguses

ajateenistuse
lõpus

Selililamangust
istessetõusude

arv ...

0,25-kvartiil
Mediaan
0,75-kvartiil

14

13

16

14

18

15

12

13

14

15

16

17

18

19

ajateenistuse
alguses, min

ajateenistuse
lõpus, min

3200 m jooksu
aeg, min ...

0,25-kvartiil
Mediaan
0,75-kvartiil



 

60 
 

ajateenistust intensiivselt treeninud ajateenijail (0,49, iga teine selles rühmas jätkab samas mahus 
sportimist). Ülejäänutel on „üleminekutõenäosus“ suurim harva treeningu rühma suunas. 

 

 

 
Joonis 6.3.a,b,c. Katsete mediaantulemused ajateenistuse alguses ja lõpus olenevalt tervisespordiga 
tegelemisest sel ajal.  

Dispersioonanalüüsi abil selgus, et keskmiselt oleneb üldfüüsiliste harjutuste edukus statistiliselt 
oluliselt nii ajateenistuse-eelsetest sportimisharjumustest (tervisespordiga tegelemise intensiivsus 
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prognoosib kolme harjutuse ― kätekõverduste, istessetõusu ja jooksu ― tulemuste varia ivsusest 
vastavalt 4%, 5% ja 10%) kui ka ajateenistuses vabal ajal tehtud iseseisvast treeningust (prognoosib 
vastavalt 9%, 7% ja 5% ajateenistuse lõpu kolme harjutuse tulemuste varieeruvusest). Seega jooksu 
tulemusi diferentseerib ajateenistuse-eelne treening tugevamalt ajateenistuse alguses ja 
kätekõverduste tulemusi ennustab paremini pigem ajateenistuses omal käel tehtud treening. Joonistel 
6.3.a,b ja c on esitatud nende järelduste illustreerimiseks kolme harjutuse mediaantulemused 
olenevalt füüsiliste treeningute sagedusest (vastavalt ajateenistuse eel ajateenistuse alguskatsete 
puhul  ja ajateenistuses ajateenistuse lõpukatsete puhul). 

Niisiis tekib eelnevast kaks järeldust: esiteks, füüsiliste oskuste teadlik arendamine toob edu 
normharjutustes, mis on ootuspärane tulemus, ja teiseks, ajateenistuse-eelsed sportimisharjumused 
kipuvad ajateenistuses tuhmuma, mis ei pruugi samuti olla uudis, kuid on seda enam häiriv, ükskõik, 
kas hinnata tsiviilelu või kaitseressursi vaatenurgast. Vahemärkuseks siinkohal: selgus, et üks 
ajateenistuse lõpetajate hirme on ajateenistuse-eelsete harrastuste taastamise raskus (39% arvates 
oluline või väga oluline kartus). Kui arvestada eespool toodud andmeid spordiharrastuse ulatusest 
ajateenistusse tulijate seas (napp kolmandik treenib harvemini kui kord nädalas), siis tundub 
ajateenistus igati sobiva kohana oma senist harrastust jätkata, et tsiviilellu sujuvalt naasta.  

Uurimuses küsiti ajateenijatelt ka põhjusi ja paluti hinnata, mis oleks ajateenistuses olles aidanud vabal 
ajal rohkem sportida või olla kehaliselt aktiivne, nimetades viis abinõu. Nagu vastustest selgus, on 
valdavaks ajanappus ― kolmveerand on sellega päri (tabel 6.3). Üle poole on neid, kes tundsid 
puudust kohast, kus harjutada (spordisaali ei saa vabalt kasutada?), ja kolmandiku ringis neid, kes 
oleksid vajanud juhendust ja teadmiste täiendamist (40% ei näe seda vajaliku abinõuna). Seega 
füüsilise enesearendamise oskused ja tahe on olemas, aga takistuseks kujuneb aeg ja ruum.  

Üks kaitseväe humanitaarseid funktsioone võiks aga seisneda just nimelt selles, et tugevdada 
ajateenistuse osana teadlikult ja eesmärgipäraselt noorte meeste ja naiste füüsist, sealjuures 
tsiviilelust tulnutele ja sinna naasjatele võimalikult harjumuspäraselt pingutust nõudval viisil.  

Tabel 6.3. Mis pärsib ajateenistuses sportimisharjumust? 

Mis oleks ajateenistuses olles aidanud vabal ajal rohkem 
sportida või olla kehaliselt aktiivne? 

Täiesti või 
pigem nõus, % 

Ei ole nõus 
ega vastu, % 

Pigem või üldse 
ei ole nõus, % 

... kui oleks rohkem antud aega 74 16 10 

... kui oleks harjutamise võimalusi 55 29 17 

... kui spordisaali oleks saanud vabalt kasutada 55 26 20 

... kui mul endal oleks olnud rohkem teadmisi sportimisest 32 27 41 

... kui oleks saanud oskuslikku teadmist spordiinstruktorilt 
või nooremohvitseridelt 

34 26 40 

6.4. Rahulolu oma füüsilise olekuga ja hoiakud füüsilise arengu suhtes 
ajateenistuses 

Füüsilise seisundi enesehinnang on üldjaotuse poolest ajateenistuse alguses ja lõpus sarnane: füüsiline 
seisund on väga või üsna hea ― vastavalt 36% ja 35%, rahuldav ― 47% ja 48%, üsna halb või väga halb 
― 17% ja 18%. Individuaalsed muutused on elavamad. Tabelis 6.4 on osutatud tõenäosused 
ajateenistuse-eelsest algseisust ajateenistuse lõpu seisu jõudmise kohta. Kokkuvõtlikult võib kinnitada 
füüsilise seisundi paranemist või mittehalvenemist, kui aluseks võtta enesehinnang. Risk rahuldava 
seisundi halvenemiseks ajateenistuses on 16% ja šansid üsna või väga halva hinnangu paranemiseks 
71%. Kõrgeim füüsilise seisundi enesehinnang (väga hea või üsna hea) saab suurima tagasilöögi ja 
halveneb pooltel. Hinnangu langus võib tuleneda ajateenistuse alguse kõrgest hinnangust 
(ülehinnangust) või teisalt, treeningutest võõrdudes ei ole endisi võimalusi enda proovilepanekuks ja 
enesehinnang langeb. 
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Tabel 6.4. Subjektiivse füüsilise seisu muutus ajateenistuse algusest lähtudes: üleminekutõenäosused.  

Kuidas Te hindate oma  füüsilist vormi/kehalist 
võimekust? 

... lõpus väga või 
üsna hea 

... lõpus rahuldav ... lõpus üsna või 
väga halb 

Kui enne ajateenistust väga või üsna hea, siis ... 0,50 0,35 0,14 
Kui enne ajateenistust rahuldav, siis ... 0,31 0,53 0,16 
Kui enne ajateenistust üsna või väga halb, siis ... 0,13 0,58 0,29 

Samadele järeldustele viib ajateenistuse alguse seisu ja ajateenija poolt füüsilise seisu muutusele 
antud hinnangute kõrvutamine (tabel 6.5). Väga või üsna hea seisu piires kinnitab kolmandik 
positiivset muutust, kuid ligi pooled halvenemist. Suur osa algselt rahuldavas ja algselt halvas seisus 
olnuid kinnitab füüsilise seisu paranemist (vastavalt 59% ja 84%). Võib öelda, et ajateenistus kujundab 
ümber füüsilist võimekust. 

Kas treening ajateenistuse vältel seondub subjektiivse seisu paranemisega? Seos on „õiges“ suunas, 
kuid nõrk (10% variatiivsuse prognoosivõimega) – mida sagedamini treenitakse omal käel, seda enam 
kinnitatakse seisu paranemist.  

Tabel 6.5. Enesehinnanguline füüsiline seisund ajateenistuse alguses ja hinnang selle muutusele.  

Kuidas Te hindate oma füüsilise vormi muutust 
ajateenistuses? 
Kuidas Te hindate oma  füüsilist vormi/kehalist 
võimekust? 

Oluliselt paremas 
vormis, 
positiivne 
muutus tunda 

Eriti pole 
muutunud 

Pigem halvem 
vorm, vigastuste 
tõttu sageli rivist 
väljas 

Enne ajateenistust väga või üsna hea 0,36 0,17 0,47 
Enne ajateenistust rahuldav 0,59 0,21 0,20 
Enne ajateenistust üsna või väga halb 0,68 0,18 0,14 

Kas parem subjektiivne hinnang korreleerub kehamassiindeksi ja füüsiliste katsete tulemustega? Seos 
kehamassiindeksiga on väga nõrk, kuid näitab: mida suurem kehamassiindeks, seda halvem hinnang 
oma füüsilisele seisundile. Tabelis 6.6 on esitatud korrelatsioonikordajad katsete tulemuste ja füüsilise 
oleku enesehinnangu vahel. Tugevaima prognoosi annab füüsilise võimekuse hinnang ajateenistuse 
alguses ajateenistuse alguskatsete jooksu ajale, kirjeldades 23% selle varieeruvusest 
(korrelatsioonikordaja ruutu tõstetult). Ülejäänud kahe ala tulemuste prognoos jääb 6-10% piiresse. 
Tähelepanu äratab, et oma algse füüsilise seisu enesehinnang on ajateenistuse lõpukatsete 
tulemustega tugevamalt korreleeritud kui lõpuseisu enesehinnang ja osutub seega tulemuste 
paremaks prognoosijaks. Ajateenistuse lõpu füüsilise seisu hindamisel peab ajateenija ilmselt vähem 
silmas otseselt neid füüsilisi omadusi, mida läheb vaja katsetel, vaid hindab oma olekut 
militaarkeskkonnas üldiselt. 

Tabel 6.6. Füüsilise võimekuse katsete tulemuste ja füüsilise võimekuse enesehinnangu vaheline 
korrelatsioon. 

 Kätekõverduste 
arv  

Selililamangust 
istessetõusude 
arv 

3200 m jooksu 
aeg 

Füüsilise vormi enesehinnang ja katsete tulemused 
ajateenistuse alguses 

-0,24 -0,31 0,48 

Füüsilise vormi enesehinnang ajateenistuse alguses 
ja katsete tulemused ajateenistuse lõpus 

-0,38 -0,30 0,28 

Füüsilise vormi enesehinnang ja katsete tulemused 
ajateenistuse lõpus 

-0,24 -0,12 0,19 

Alljärgnevalt vaadeldakse kokkuvõtlikult, mitmeid tegureid hõlmava prognoosimudeli kaudu, mis 
tähendus on sellel ajateenija füüsilise võimekuse muutusel, kui ajateenija kinnitab oma füüsilise seisu 
paranemist (või halvenemist), teiste sõnadega, mis tegurid kallutavad ühele või teisele poole.  
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Tabelis 6.7 on esitatud logistiline regressioonimudel prognoosimaks kuulumist ajateenijate rühma, kes 
on ajateenistuse lõpus oluliselt paremas füüsilises vormis kui ajateenistuse alguses, ja tunnevad 
positiivset muutust nendega võrreldes, kellel olukord eriti ei muutunud (taustarühm). Sama 
taustarühma alusel vaadeldakse kuulumist nende hulka, kel on pigem halvem füüsiline vorm või kes on 
sageli vigastuste tõttu rivist väljas.  

Tabel 6.7. Ajateenistuse jooksul toimunud füüsilise vormi muutuste prognoosimine. 

Kuidas Te hindate oma füüsilise vormi muutust 
ajateenistuses?1 

b p exp(b) Usalduspiirid, 95% 

alumine ülemine 

Olen oluliselt paremas vormis, positiivne muutus tunda vs füüsiline vorm ei ole eriti muutunud 

Konstant 1,71 0,078    

Kui suurt kehalist pingutust nõudis igapäevaselt ajateenistuses teenimine?2  

… väga vähest -1,09 0,001 0,34 0,18 0,63 

… kerget -0,49 0,051 0,61 0,38 1,00 

… keskmist -0,15 >0,15 0,86 0,54 1,37 

Kui vana Te olete? -0,03 >0,15 0,97 0,89 1,06 

Motivatsioon ajateenistuse alguses: sisemine 0,38 <0,0005 1,46 1,26 1,68 

Motivatsioon ajateenistuse alguses: väline 0,08 >0,15 1,09 0,95 1,24 

Kätekõverduste arvu muutus algusega võrreldes 0,02 0,001 1,02 1,01 1,03 

Istessetõusude arvu muutus algusega võrreldes 0,01 0,019 1,01 1,00 1,02 

Kehamassiindeksi muutus algusega võrreldes 0,11 0,007 1,11 1,03 1,21 

Ajateenistuses vabal ajal tervisespordiga tegelemise 
sagedus (1-iga päev kuni 6-mõned korrad või üldse 
mitte) 

-0,05 >0,15 0,95 0,86 1,05 

Vorm pigem halvem, vigastuste tõttu sageli rivist väljas vs füüsiline vorm ei ole eriti muutunud 

Konstant 2,21 0,039    

Kui suurt kehalist pingutust nõudis igapäevaselt ajateenistuses teenimine?2  

… väga vähest 0,58 0,067 1,78 0,96 3,30 

… kerget -0,08 >0,15 0,92 0,53 1,58 

… keskmist -0,55 0,047 0,58 0,34 0,99 

Kui vana Te olete? -0,05 >0,15 0,95 0,86 1,05 

Motivatsioon ajateenistuse alguses: sisemine -0,11 >0,15 0,89 0,76 1,05 

Motivatsioon ajateenistuse alguses: väline -0,08 >0,15 0,92 0,79 1,07 

Kätekõverduste arvu muutus  algusega võrreldes -0,01 0,034 0,99 0,98 1,00 

Istessetõusude arvu muutus algusega võrreldes -0,01 >0,15 0,99 0,98 1,00 

Kehamassiindeksi muutus algusega võrreldes -0,15 0,002 0,86 0,79 0,95 

Ajateenistuses vabal ajal tervisespordiga tegelemise 
sagedus (1-iga päev kuni 6-mõned korrad või üldse 
mitte) 

-0,13 0,015 0,88 0,79 0,97 

1 Taustarühm: eriti pole muutunud. 2 Taustarühm: nõudis rasket pingutust. 

Võimalike muutust seletavate tunnustena kasutatakse üldfüüsiliste katsete tulemuste paranemise ja 
kehamassi taandumise määra (siin piiratud muutlikkus ― lae-põrandaefekt), ajateenistuses tajutud 
kehalise pingutuse astet (1-väga vähene, 12% vastajatest; 2-kerge, 31%; 3-keskmine, 46%; 4-raske, 
11%), ajateenistusse panustamise sisemise ja välise motivatsiooni astet (vt ptk 3) ning ajateenistuses 
vabal ajal treenimise sagedust. Selles mudelis ei ole arvestatud kahe miili jooksu tulemust (jäi välja, 
sest ühes allüksuses joosti lühemat maad ja andmekogum oleks seeläbi vähenenud mõnesaja 
ajateenija võrra), kuid selle kaasamine ei oleks muutnud ülejäänute mõju kuigipalju (mudelit ei ole 
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siinkohal esitatud). Jooksu aja muutus eristas olukorra halvenemise rühma (aeglasem jooks) 
keskmisest, stabiilse hinnanguga rühmast, kuid positiivse muutuse rühma väga nõrgalt (p =0,07). 

Tabelis 6.7 on esitatud kahes plokis (hinnangute nihe vastavalt paranemise ja halvenemise suunas) 
mõjutegurite regressioonikordajad (b – logaritmskaalal) ja kummassegi rühma kuulumise šansside 
suhte kordajad (exp(b)) mõjuri ühikulise muudu või taustarühmaga võrdlemise jaoks koos 
usaldusvahemikega usaldusnivool 95%.  

Ajateenija on pigem muutumatu füüsilise olekuga rühmas kui positiivse muutuse rühmas seda enam, 
mida kergemana ta tajus ajateenistuse pingutust (kas oligi kerge või ei valmistanud füüsilise võimekuse 
tõttu raskusi). Mida tugevam oli sisemine motivatsioon ajateenistusse panustamiseks ajateenistuse 
alguses, seda tõenäosemalt kuulub ajateenija paranenud hinnangu rühma (välise motivatsiooni mõju 
ei tule esile). Mida suurem on füüsiliste katsete tulemuste vahe (lõpunäit miinus alguse näit), seda 
tõenäosemalt on paranenud füüsilise vormi enesehinnang (saavutus tõstab hinnet). Sarnaselt seondub 
mudelisse ka kehamassiindeksi muutus: ühe „ühiku“ võrra vähenenud kehamassiindeksi väärtus tõstab 
11% šansse tunda füüsilise võimekuse paranemist. Vanus ja ajateenistuse ajal sportimine ei prognoosi 
füüsilise vormi nihet.  

Mudeli teine plokk selgitab nihkeid füüsilise seisundi halvenemise suunas võrreldes muutumatu 
olukorraga. Vanus ja motivatsiooniaste ajateenistuse alguses ei osutu prediktoriteks, küll aga ennustab 
ajateenistuse kergekspidamine pigem hinnangu halvenemist. Füüsiliste katsete tulemuste paranemine 
kallutab pigem taustarühma (muutumatu hinnangu rühma) poole; samuti toimib hinnangu 
halvenemise takistusena ajateenistuses sportimine.  

Kokkuvõtteks võib kinnitada, et füüsilise võimekuse enesehinnangu paranemisel on selge sisu: füüsilise 
suutlikkuse tõus, mille taga on ühtlasi tugevam motivatsioon ajateenistusse panustada.  

Enesehinnanguline füüsilise seisu paranemine ajateenistuse vältel on toimunud arengu üks peegeldusi. 
Uurimuses paluti ajateenijail hinnata veel ka seda, kuivõrd on nad rahul oma füüsilise olekuga. 
Rahulolek oma füüsilise võimekusega on ka ajateenistusega üldise rahulolu komponent.  

Väga rahul või pigem rahul on oma füüsilise võimekusega ajateenistuse alguses 66% (sh väga rahul 
12%) ja lõpus 69% (väga rahul 11%). Ülejäänud vastusevariandid „pigem ei ole rahul“ ja „üldse ei ole 
rahul“ on niisiis vähem kui kolmandiku valik (sh viimane neist 5-6% poolt). Ettearvatult on füüsise 
hinnang rahulolu peamine prediktor (vastavalt ajateenistuse alguses ja lõpus korrelatsioonikordajad 
nende vahel 0,66 ja 0,68), kuid ruumi jääb ka teistele mõjuritele. Kahtlemata on füüsilise olekuga 
rahulolu põhjaks tervis, mida seni ei ole siinkohal puudutatud, sooviga koondada tervisega seotud 
teemad järgmisesse peatükki. Subjektiivset tervist hinnati skaalal: 1-hea (23% ja 26% vastavalt 
ajateenistuse alguses ja lõpus), 2-üsna hea (38% ja 39%), 3-keskmine (31% ja 28%), 4-üsna halb (7% ja 
6%), 5-halb (1% mõlemal küsitlusel).  

Tabelis 6.8 on esitatud ajateenistuse lõpul füüsilise võimekusega väga rahul või pigem rahul oleku 
prognoosimudel mitmete ajateenistuse alguse ja lõpu tegurite kaudu: tervisespordiga tegelemise aste 
ajateenistuse eel, rahulolu oma füüsilise võimekusega ajateenistuse alguses, subjektiivne tervis 
ajateenistuse lõpus ja ajateenistuses tajutud kehalise pingutuse aste. Vaadeldakse ka ajateenistuse-
eelse treenituse ja ajateenistuses tajutava pingutuse koosmõju eesmärgiga selgitada nende tasakaalu 
mõju rahulolule füüsilise olekuga. Ajateenistuse-aegse pingutuse hinnang on ühelt poolt subjektiivne, 
kusjuures ajateenija võib kalduda sooritatut hindama pigem raskeks kui kergeks. Teiselt poolt kajastub 
selles hinnangus kahtlemata ka tegelik pingelisus, mille kohta selles uuringus peale subjektiivse taju 
andmeid ei ole. Et otsida pakkumise (ajateenijate tegelik füüsiline võimekus käesoleval ajal, vt Oja ja 
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Piksööt 201629) ja nõudmise (ajateenistuse ülesanded) parimat vastavust, tuleks ka ajateenistuse 
protsessi pingelisust mõõta, subjektiivne hinnang on ebapiisav pidepunkt. 

 

Tabel 6.8. Füüsilise võimekusega rahulolu prognoosimudel ajateenistuse lõpus. 

Prognoositav muutuja: tõenäosus olla väga või pigem 
rahul oma füüsilise võimekusega ajateenistuse lõpus vs 
tõenäosus pigem või üldse ei ole rahul 

b P exp(b) Usalduspiirid, 95% 

alumine ülemine 

Konstant 2,88 <0,0005    

Rahulolu füüsilise võimekusega ajateenistuse alguses: 
väga või pigem rahul1 

0,77 <0,0005 2,17 1,70 2,77 

Tervisespordiga tegelemise sagedus ajateenistuse eel: 2-
3 korda nädalas või sagedamini2 

0,14 >0,15 1,15 0,57 2,30 

Kui suurt kehalist pingutust nõudis igapäevaselt 
ajateenistuses teenimine?3  

     

… väga vähest pingutust -1,00 0,006 0,37 0,18 0,75 

… kerget pingutust -0,01 >0,15 0,99 0,57 1,72 

… keskmist pingutust 0,40 0,135 1,49 0,88 2,51 

Subjektiivne tervis ajateenistuse lõpus -0,66 <0,0005 0,52 0,45 0,59 

Ajateenistuses vabal ajal tervisespordiga tegelemise 
sagedus (1-iga päev kuni 6-mõned korrad või üldse 
mitte)  

-0,16 <0,0005 0,85 0,78 0,93 

Koosmõju: tervisespordiga tegelemise sagedus ajateenistuse eel ja ajateenistuses tajutud pingelisus 

… 2-3 korda nädalas või sagedamini * väga vähene 
pingutus4 

-0,63 >0,15 0,53 0,21 1,39 

… 2-3 korda nädalas või sagedamini * kerge pingutus4 -1,16 0,005 0,31 0,14 0,70 

… 2-3 korda nädalas või sagedamini * keskmine 
pingutus4 

-0,85 0,034 0,43 0,20 0,94 

1 Taustarühm: pigem või üldse ei ole rahul. 2 Taustarühm: kord nädalas või harvemini. 3 Taustarühm: rasket pingutust. 
4 Taustarühm: koosmõjus olevate tunnuste taustarühmade vastav kombinatsioon.   
 

Tabelis 6.8 on esitatud mõjutegurite regressioonikordajad ((b – logaritmskaalal) ja väga rahul või 
pigem rahul olijate rühma kuulumise šansside suhte kordajad (exp(b)) mõjuri ühikulise muudu või 
taustarühmaga võrdlemise jaoks koos usaldusvahemikega usaldusnivool 95%. Suurem rahulolu 
füüsilise võimekusega ajateenistuse alguses tõstab šansse kinnitada seda ka ajateenistuse lõpus, 
samuti sagedasem omal käel treenimine ajateenistuse ajal. Kehvem subjektiivne tervis tingib 
ettearvatult kaldumise rahulolematuse poole füüsilise oleku suhtes.  

Ajateenistuse-eelse treenituse ja ajateenistuse tajutud raskuse mõju tuleb võtta kokku mitmelt 
tabelirealt. Kui ajateenistus nõuab väga vähest pingutust, siis on šansid võrreldes raske pingutuse 
rühmaga väiksemad selleks, et ajateenija kinnitaks väga või pigem rahulolekut oma füüsilise 
võimekusega ja seda nii ajateenistuse eel paljutreeninute kui vähetreeninute puhul (koosmõjutegur ei 
ole statistiliselt oluline ühegi mõeldava läve korral). Kerge pingutuse korral võrreldes raske 
pingutusega on vähemtreeninutel suurem kalduvus kui paljutreeninutel kuuluda väga või pigem rahul 
olijate hulka (kas vähemtreeninud avastavad ajateenistuses oma füüsilisi võimeid?). Sama tendents 
kehtib keskmise pingutuse korral. Mida öelda pingutust raskeks hinnanud ajateenijate kohta? Seda, et 
vähemtreeninuil on, teistest pingelisuse astmetest erinevalt, paljutreeninuist väiksem kalduvus 
kõrgema rahulolu poole. Neil oli raske ja see ei lase teistega sarnaselt rahul olla.  

                                                           
29 Oja, L., Piksööt, J. (2016). Ajateenijate sooritusvõimet mõjutavad tegurid. L. Oja (toim). Inimressurss ja riigikaitse: Tervis. SJKK 2016, lk 67–
75.  
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Eelneva sõnalise seletuse võtab kokku joonis 6.4, kus on kujutatud mudeli põhjal saadud tõenäosused 
kuuluda väga rahul või pigem rahul olijate hulka. Nagu näha, ei suurene see tõenäosus ajateenistuse 
läbimise pinge kasvades lineaarselt, vaid pöördub vähetreenitute rühmas (õnneks väike rühm!) 
langusele ja treenitute rühmas samuti takerdub. Tähelepanu väärib ka väga vähese või kerge 
pingutuse olukord, kus on selgelt väiksem kõrge rahulolu tõenäosus. Võiks öelda, et siin avaldub 
füüsilise võimekusega rahulolu suhtes crossfiti printsiip: teha pingutus ülima piirini, kuid mitte üle, 
seejuures iga kord veidi enam. Piiri ületades võib rahulolu langeda.  

 
Joonis 6.4. Keskmine prognostiline tõenäosus olla oma füüsilise võimekusega väga rahul või pigem rahul, 
olenevalt treenituse astmest ajateenistusse tulles ja ajateenistuse pingelisusest.  

Füüsilise enesearenduse soov väljendus otseselt ka eesmärkides, mida ajateenistuse puhul nähti. Nii 
nõustus kolmandik ajateenijaist teenistuse alguses, et ajateenistus peaks andma hea füüsilise 
ettevalmistuse ja juurutama sportlikku eluviisi ka kogu ülejäänud eluks, pidades seda üheks peamiseks 
ja väga oluliseks eesmärgiks. Ligi pooled ajateenijaist (46%) pidasid seda oluliseks, 17% ei pidanud seda 
nii oluliseks ja alla 4% eitas selle eesmärgi olulisust. Füüsilise võimekuse pidamine väärtuseks ja 
kaitseväe rolli tähtsustamine selles on tugev tsiviilelu sõnum kaitseväele.  

Läbitud ajateenistuse hindamisel ajateenistuse lõpus pidas 13% peamiseks ja väga oluliseks 
tulemuseks, et ajateenistus andis hea füüsilise ettevalmistuse ja süvendas sportlikku eluviisi, 35% pidas 
seda samuti oluliseks, 24% mitte nii oluliseks ja 28% üldse mitte oluliseks. Niisiis on tähtsuses teatav 
tagasiminek, mille põhjuseks võib olla teiste asjaolude esilekerkimine veel olulisematena või ka 
füüsilise enesearenduse oodatust kesisem käik. Viimast seletust ei välista mõõdukas rahulolu 
sportimisvõimalustega ajateenistuses: 56% on väga rahul või pigem rahul, 18% ei ole ei rahul ega 
rahulolematud ja veerand pigem ei ole või ei ole üldse mitte rahul. Eespool oli kõne all ajateenistuses 
sportimine (koos selle takistuste hindamisega), mis kõik kokku viitab võimalikele probleemidele 
ajateenijate füüsilise võimekuse arendamises.  

Kokkuvõte 
Ajateenijate hea füüsiline võimekus on oluline nii kaitseväe seisukohast, kuid samuti ajateenija 
isiklikust vaatest lähtuvalt. Ajateenijatest 2/3 on teenistuse eelsel ajal hõivatud treeningute või muu 
liikumistegevusega. Ilmneb ajateenijate laialdane huvi füüsilise võimekuse arendamise vastu ja 
ootused ajateenistuse alguses on selles suhtes suured. Samas ajateenistuse jooksul arvamus muutub 
ning füüsilise ettevalmistuse ja sportliku eluviisi süvendamist ajateenistuse puhul ei tähtsustata nii 
kõrgelt. Teenistuses treenimise takistusena tuuakse esile aja ning koha puudus. Ajateenijate jaotus 
subjektiivse füüsilise oleku hinnangu järgi on ajateenistuse algust ja lõppu võrreldes sarnane, kuid 
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toimuvad individuaalsed muutused, milles hinnangu paranemise üheks teguriks on kõrge sisemine ja 
väline motivatsioon. Ajateenistus kujundab ümber füüsilise võimekuse enesehinnanguid. Oluline osa 
füüsilise võimekusega rahulolus on ajateenistuses tajutava füüsilise pingutuse ja füüsilise oleku 
vastavus, kusjuures liiga kerge pingutus võib esile kutsuda rahulolu languse nagu ka liiga tugev 
pingutus. Analüüs tõi selgelt esile, et on vaja arendada metoodikat ajateenistuse füüsilise raskuse 
täpsemaks kaardistamiseks, sest subjektiivselt tajutud raskuse hinnang üksinda ei ole piisav pidepunkt.  
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7. Ajateenijate terviseseisund ja -käitumine 
Ajateenija terviseseisundit ja tervisekäitumist uuriti nii ajateenistuse alguses kui ka lõpus mahuka 
küsimustikuga, mis sisaldas tervise üldhinnangu (subjektiivne tervis) ja tervisega rahulolu hinnangu, 
krooniliste haiguste olemasolu teabe, füüsiliste vaevuste kirjelduse, ravimite kasutamise ülevaate ja 
analoogiliselt eelnenud uuringule emotsionaalse tervise testide tulemused. Seitsmendas peatükis 
antakse ülevaade subjektiivse tervise muutustest ajateenistuses, kirjeldatakse subjektiivse tervise 
profiili (vaevuste, haiguste, eluviisi jne kaudu) mõlemas uuringuvoorus ja subjektiivse tervise 
võimalikke seletavaid tegureid. Enesehinnanguline tervis on sotsioloogias ja terviseteaduses laialdaselt 
kasutatav subjektiivse heaolu mõõdik, mis kaasab ka füüsilise tervise aspekti.  

7.1. Ajateenijate subjektiivne tervis 

Ajateenijad on tervise enesehinnangu kohaselt valdavalt hea või üsna hea tervisega (vastavalt 60% ja 
65% ajateenistuse alguses ja lõpus) ja halba või üsna halba tervist nimetab kokku 7-8% (joonis 7.1). 
Allpool on üsna halba ja halba tervist vaadeldud enamasti koos. 

 

Joonis 7.1. Subjektiivne tervis ajateenistuse alguses ja lõpus.  

Ajateenistuses on subjektiivne tervis üldjaotuse poolest pigem paranenud. Tabelis 7.1 on toodud 
tõenäosused individuaalsete „üleminekute“ kohta ühest „hindekategooriast“ teise, lähtudes 
ajateenistuse alguse hinnanguist. Poole ringis on igas lähterühmas neid, kelle hinnang ei muutu, välja 
arvatud üsna halva või halva tervise rühm, kus vaid viiendik annab ajateenistuse lõpus sama hinnangu. 
Igas rühmas on, kus võimalik, muutusi nii hinnangu paranemise kui ka halvenemise suunas. Seega on 
individuaalsete muutuste uurimiseks siin ainest.  
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Tabel 7.1.  Subjektiivse tervise hinnangu muutuse tõenäosused ajateenistuse jooksul. 

 ... ajateenistuse 
lõpus on 
subjektiivne 
tervis hea 
tõenäosusega ... 

... ajateenistuse 
lõpus on 
subjektiivne 
tervis tervis üsna 
hea 
tõenäosusega ... 

... ajateenistuse 
lõpus on 
subjektiivne 
tervis keskmine 
tõenäosusega ... 

... ajateenistuse 
lõpus on 
subjektiivne 
tervis halb või 
üsna halb 
tõenäosusega ... 

Kui ajateenistuse alguses on 
subjektiivne tervis hea, siis ...  

0,56 0,28 0,11 0,04 

Kui ajateenistuse alguses on 
subjektiivne tervis üsna hea, 
siis ... 

0,22 0,55 0,21 0,03 

Kui ajateenistuse alguses on 
subjektiivne tervis keskmine, 
siis ... 

0,12 0,33 0,43 0,12 

Kui ajateenistuse alguses on 
subjektiivne tervis üsna halb 
või halb, siis ... 

0,08 0,22 0,49 0,21 

Iseloomustame lühidalt subjektiivset tervist selles töös kasutatavate taustatunnuste poolest. Tabelis 
7.2 on kasutatud selleks ligikaudse näitajana keskmist tervisehinnangut (skaala 1-hea kuni 5-halb) 
taustatunnuse kategooriates, osutatud nendevahelise keskmise erinevuse olulisuse tõenäosus ja 
ligikaudu hinnatud aritmeetilist muutu ajateenistuse jooksul.  

Hariduse poolest on teistest parema tervise enesehinnangu andnud kõrg- ja keskharidusega 
ajateenijad. Tervis paranes põhihariduse rühmas ja keskkooli järel saadud kutsehariduse rühmas 
(muutus enam kui ligikaudu ühe standardvea võrra). Varasem kokkupuude riigikaitselise või 
sisejulgeoleku organisatsiooniga ei erista ajateenijaid ajateenistuse alguses, kuid eristab lõpus, 
kusjuures organisatsioonis tegutsejatel paraneb subjektiivne tervis tuntavamalt kui ülejäänuil. Ilmselt 
on põhjus tuttavamas keskkonnas ja tegevustes, millega nad saavad teistega võrreldes paremini 
hakkama ning seetõttu võivad tajuda oma seisundit paremana.  

Ajateenija tüübi järgi eristasime ajateenijaid ajateenistusse tuleku ja soovi poolest ning selle alusel 
torkab silma viimane, vastumeelsete seadusetäitjate rühm, kellel subjektiivne tervis küll paraneb, aga 
jääb siiski teistele rühmadele alla. Koduse keele alusel süveneb ajateenistuses erinevus subjektiivses 
tervises, seejuures venekeelsetest kodudest ajateenijatel on keskmiselt halvem hinnang. Mida 
halvemaks hinnatakse majanduslikku toimetulekut oma leibkonnas, seda halvemaks hinnatakse oma 
tervist, ja seda ka ajateenistuse lõpus. Nooremad ajateenijad hindavad tervist paremaks kui vanemad.  

Ajateenija elukoht ja see, kas tal on abikaasa või püsipartner, tervisehinnangut keskmiselt ei 
mõjutanud. Tervikuna, ka keskmise alusel otsustades, subjektiivne tervisehinnang ajateenistuse vältel 
paraneb (p=0,014). Järgmises osas selgitame, milline tähendus on subjektiivse tervise astmetel ja kas 
see on alguses ja lõpus sama. 
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Tabel 7.2. Keskmine subjektiivne tervis ajateenistuse alguses ja lõpus (skaala 1-hea kuni 5-halb). 

 Ajateenistuse alguses Ajateenistuse lõpus Muutus1 
Keskmine N Keskmine N 

Haridustase2 
Kõrgem haridus 2,17 115 2,17 112 → 
Kutseharidus keskkooli järel 2,44 303 2,21 309 ↑ 
Keskharidus 2,13 883 2,12 887 → 
Kutseharidus põhikooli järel 2,24 189 2,20 189 → 
Põhiharidus 2,53 294 2,36 298 ↑ 
Kas Te kuulute või olete varem kuulunud mõnda riigikaitse või sisejulgeolekuga seotud organisatsiooni?3 
Jah 2,21 401 2,09 406 ↑ 
Ei 2,28 1380 2,22 1386 ↑ 
Ajateenija tüüp2 
Aktiivsed vabatahtlikud 2,00 241 1,98 242 → 
Kohustuse ajastajad 2,11 431 2,11 438 → 
Kutse ootajad 2,10 149 2,05 148 → 
Vastumeelsed seadusetäitjad 2,45 822 2,30 820 ↑ 
Kodune keel4 
Eesti keel 2,25 1455 2,14 1469 ↑ 
Vene keel 2,34 319 2,38 319 → 
Leibkonna majandusliku toimetuleku hinnang2 
On raskusi toimetulekul 2,75 201 2,70 201 → 
On võimalik mureta hakkama saada, erilist 
lubada ei saa 

2,35 609 2,24 610 ↑ 

Tuleme hästi toime, rikkamate seas 2,09 902 2,03 912 ↑ 
Vanuserühm2 
Kuni 18 2,23 83 2,12 85 ↑ 
19 2,05 534 2,04 536 → 
20 2,34 443 2,22 453 ↑ 
21 2,35 321 2,25 318 ↑ 
22 2,36 239 2,25 240 ↑ 
23 ja enam 2,48 164 2,39 165 ↑ 
 
Kokku 2,26 1784 2,19 1797 ↑ 
1 Märgitud, kui keskmine subjektiivne tervis muutus ajateenistuse jooksul enam kui 1 standardvea võrra (standardvead 
lähedased kahes uurimisvoorus, vahemik 0,02-0,10 olenevalt taustatunnuse kategooriast): ↑ - subjektiivne tervis paranes, → 
- subjektiivne tervis jäi endiseks. 2 p<0,0005 ajateenistuse alguses ja lõpus. 3 p>0,25 ajateenistuse alguses ja p=0,014 
ajateenistuse lõpus. 4 p=0,09 ajateenistuse alguses ja p<0,0005 ajateenistuse lõpus. 

7.2. Subjektiivse tervise profiil detailsemate tervisenäitajate kaudu 

Pikaajalise või kroonilise terviseprobleemi olemasolu kinnitab nii ajateenistuse alguses kui ka lõpus 
27% ajateenijaist, seejuures hea subjektiivse tervise korral 13% ja 15% vastavalt alguses ja lõpus, üsna 
hea tervise korral – 22% ja 23%, keskmise tervisehinnangu korral 34% ja 36% ning halva ja üsna halva 
tervise korral 66% ja 63%. Jaotus subjektiivse tervise lõikes on niisiis küllaltki püsiv ja need haigused 
ajateenistuses ei ole süvenenud. Protsentide väikeste nihete taga võib olla tervisehinnangu 
individuaalne muutus. 
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Ajateenijatel tuli lisaks üldisele tervise enesehinnangule kirjeldada veel üksikasjalikult haiguste 
esinemist (11 haiguse nimestikus märkida, kas on viimase 12 kuu jooksul seda haigust esinenud), 
tervisehäireid viimase 30 päeva jooksul (11 tervisehäire puhul märkida selle esinemine) ja 
retseptiravimite kasutamist (11 terviseprobleemi puhul märkida, kas selle puhul kasutas). Selline pilt 
fikseeriti nii ajateenistuse alguses kui ka lõpus, st otseselt ajateenistuse perioodi kohta (joonis 7.2).  

 

Joonis 7.2. Haiguste esinemus ajateenistuse alguses ja lõpus. 

Esinemuse muutust testisime eraldi iga haiguse korral (McNemari test seotud muutujate jaoks) ja 
tulemusena võib kinnitada väikese statistilise veaga (vähemalt alla 0,001), et kõrgenenud vererõhu, 
allergia ja ülekaalu esinemissagedus on langenud, kuid liigesehaiguste ja traumade sagedus on 
märgatavalt tõusnud. See ei ole üllatav, arvestades seda, et pooltel nõudis ajateenistuse-eelne töö 
kerget füüsilist pingutust või ei nõudnud üldse mitte. Neist pooltest enam kui pool hindas 
ajateenistuse pingutusi keskmisteks või rasketeks, st neil suurenes füüsiline pinge märgatavalt.  

Milline on subjektiivse tervise profiil haiguste olemasolu kaudu? Jättes kõrvale mitme haiguse 
koosesinemise võimaluse (ja harvemini märgitud haigused), näeme jooniselt 7.3 (vasakpoolne 
diagramm), et ajateenistuse alguse subjektiivse tervise rühmades on haiguste esinemissagedus 
„loomulikus“ järjekorras, kusjuures eristub selgelt halva tervise rühm, kus esinemus on kõigil 
vaadeldaval kuuel haigusel 15% piiril. Jooniselt 7.3 näeme ka (parempoolne diagramm), et 
ajateenistuse lõpus eristuvad subjektiivse tervise rühmad üksteisest kontrastsemalt.  

Liigesehaiguste ja traumade jm sagedus on ajateenistuse lõpus, võrreldes algusega, palju suurem 
kõigis rühmades, kuid ülejäänud haiguste puhul sagedus langeb, välja arvatud üsna halva või halva 
tervise rühm. Kui näiteks keskmise tervise rühma iseloomustas alguses 7% puhul liigesehaiguste ja 13% 
traumade esinemine, siis ajateenistuse lõpus oma tervist keskmiseks nimetavatest ajateenijatest on 
liigesehaigusi 19% ja traumasid 21%. Subjektiivse tervise rühmadel ei ole ühesugune tähendus ja seda 
peab subjektiivse tervise kasutamisel arvestama. Subjektiivse tervise paranemine ei pruugi seda 
tähendada meditsiinilises mõttes, kuid näitab, et indiviid hindab oma olukorda paremana ja sellises 
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mõttes saabki seda näitajat kasutada. Kindlasti ei tohi unustada ka seda, et haiguste olemasolu 
ajateenijal teame tema enda kinnituse, mitte meditsiinilise faktina. 

  
 Joonis 7.3. Kuue sagedasema haiguse esinemus ajateenistuse alguses ajateenistuse alguse subjektiivse tervise 
järgi ja ajateenistuse lõpus ajateenistuse lõpu subjektiivse tervise järgi. 

Analoogilist keerukat subjektiivse taju ja meditsiinilise külje kombinatsiooni näeme ka tervisehäirete 
puhul. Jooniselt 7.4 ilmneb, et ajateenijad on ajateenistuse lõpus peaaegu kõigi tervisehäirete puhul 
sagedamini kui algul vastanud „jah“ küsimusele, kas neil esines viimase 30 päeva jooksul seda 
tervisehäiret. Allergia, unetuse ja seljavalu korral (iga kolmas tunneb) statistilist muutust ei ole, 
ülejäänute puhul küll. Seejuures pingutusel tekkivat valu südame piirkonnas märgitakse harvemini kui 
alguses.  

 

Joonis 7.4. Tervisehäirete esinemus ajateenistuse alguses ja lõpus. 
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Vaadeldes tervisehäireid subjektiivse tervise astmeti, näeme sarnaselt haiguste esinemusega, et 
tervisehäired on ajateenistuse lõpus märgatavalt sagedasemad kõigis terviserühmades (joonis 7.5). 
Kas hea tervis tähendab ajateenistuse lõpus rohkemate tervisehädadega seisundit kui ajateenistuse 
alguses? Hea ja üsna hea tervis vahest mitte nii väga, aga halb tervis küll: sagedasem liigeste valu, 
seljavalu, unetus, kõhuvalu.  

Joonis 7.5. Sagedasemate tervisehäirete esinemus ajateenistuse alguses ajateenistuse alguse subjektiivse 
tervise järgi ja ajateenistuse lõpus ajateenistuse lõpu subjektiivse tervise järgi. 

Ajateenistuse alguses kinnitab 57% ajateenijaist, et üldse mitte või viimase aasta vältel ei ole 
kasutanud retseptiravimeid, ja sama määr selgub ajateenistuse lõpus ajateenistuses oldud ligemale 
aasta kohta. Retseptiravimite tarvitamise sagedus toetab haiguste ja tervisehäirete alusel tekkinud pilti 
subjektiivse tervise rühmadest. Omaette küsimus on, kuivõrd üheselt tuntakse mõistet 
„retseptiravim“30, kusjuures sellele võidakse ajateenistuses anda teistsugune tähendus kui tsiviilelus. 
Võib ka arvata, et tsiviilelus kõiki vaevusi järjekindlalt ravimitega ei tõrjutudki, kuid ajateenistuses küll. 
Sagedasimalt tarvitatakse valuvaigisteid: liigesevalude puhul alguses ja lõpus vastavalt 15% ja 27%, 
muude valude korral 16% ja 15%. Liigesevalude ravimeid kasutab 19% hea tervise rühmast ja 42% 
halva tervise rühmast, kusjuures ajateenistuse alguses olid need määrad vastavalt 12% ja 23%. Kas 
parem meditsiiniline hooldus või suurem vajadus? Pigem viimane, kui silmas pidada ka tervisehäirete 
sageduse suurenemist.  

Vaimse tervise teemat käsitleti põhjalikult eelmises raportis ja ka publitseeriti tulemused (vt Purre ja 
Oja 201831). Selles uuringus kasutati sama testi ja sama kuuest näitajast koosnevat vaimse tervise 
mõõdikut. Selgus eelmise uuringu põhitulemusega kooskõlaline järeldus: ajateenistuse jooksul 
depressiivsus, ärevus ja paanikahäired ei sagene, kuid statistiliselt oluliselt langeb sotsiaalfoobia tase 
(käesolevas uuringus ajateenistuse lõpus 93% ajateenistuse alguse tasemest keskmise alusel), väsimus 
(95% alguse tasemest) ja unehäirete sagedus (93% alguse tasemest). Kui vaadelda vaimse tervise 
muutusi subjektiivse tervise rühmade lõikes, siis avaneb individuaalsete muutuste varieeruv pilt. 

                                                           
30 Retseptiravimina võidakse ajateenistuses tõlgendada kõiki ravimeid, kuna ajateenija peab neid küsima isikult, kellel on õigus ravimeid 

jagada.  
31 Purre M., Oja L. (2018) Mental health in the military context: emotional states and help-seeking behaviours during conscription. 
Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), 6, p. 196–222. 
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Tabelis 7.3 on näidatud kahel viisil – ajateenistuse alguse subjektiivse tervise rühmades ja 
ajateenistuse lõpu subjektiivse tervise rühmades (need ei pruugi hinnangu muutuse tõttu 
individuaalselt kokku langeda) alguse ja lõpu vahelise muudu suund ja osutatud statistiline olulisus 
(olulisuse nivool 5%, t-test rühmiti).  

Tabel 7.3. Vaimse tervise keskmine muutus1 ajateenistuse jooksul. 

 Depres-
siivsus 

Ärevus Paanika-
häired 

Sotsiaal-
foobia 

Väsimus Unehäired 

Subjektiivne tervis ajateenistuse alguses ... 
... hea ↑ ↑ ↑ → → → 
... üsna hea → → → ↓ ↓ ↓ 
... keskmine → → → ↓ ↓ ↓ 
... halb või üsna halb ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Subjektiivne tervis ajateenistuse lõpus ... 
... hea → → → ↓ ↓ ↓ 
... üsna hea → → ↓ ↓ ↓ ↓ 
... keskmine → → → ↓ ↓ ↓ 
... halb või üsna halb → → ↑ → → → 

 
Üldiselt → → → ↓ ↓ ↓ 
1 Keskmiselt statistiliselt oluline ↑- tõus, ↓ - langus; → - statistiliselt olulist muutust keskmiselt esile ei tulnud, olulisuse nivoo 
5%. 

Ajateenistuse alguses hea tervise enesehinnangu korral erineb muutuste „käik“ üldisest (kolme 
mõõdiku poolest vastupidine – tõus), kuid liigituses lõpu hinnangu alusel on sarnane üldisele. Võib-olla 
on alguses tegemist väikese ülehinnanguga iseendale, mis tekitab pinget ootuste õigustamisel? 
Lähemal vaatlusel selgub, et hea subjektiivse tervisega ajateenijate näol on tegu algselt väga kõrge 
sisemise motivatsiooniga ja pigem nooremate ajateenijatega, kelle seas on sagedamini kui ülejäänute 
seas oma avalduse alusel tulijaid. Iseloomulik on ka see, et kõnealusest rühmast saab lõpuks 
nooremseersandiks üle kolmandiku (üldiselt iga neljas) ja reameheks jääb vähem kui iga teine, samas 
kui üldiselt enam kui kuus kümnest. Seega on tegemist intensiivse, pühendunud ja tulemusliku 
tegevusega ajateenijate rühmaga.  

Halva või üsna halva tervise korral ajateenistuse alguse kohases liigituses kõik vaimse tervise näitajad 
paranevad (ja lõpu hinnangu alusel ei halvene). Kas neil sai tervis tervikuna ajateenistuses suurema 
tähelepanu ja hoole alla kui oli varem? Üsna hea ja keskmise tervise rühmade muutused on sarnased 
üldisele (suurimate rühmadena määravadki üldise muutuse).  

7.3. Subjektiivne tervis ja eluviis 

Ajateenijate eluviisi kohta enne ajateenistust ja ajateenistuse ajal teame tema tervisespordiharrastust, 
suitsetamisharjumusi, alkoholitarbimise enesehinnangut ja toitumisharjumuste iseloomustust. 
Tundlikud enesehinnangud alkoholi ja võib-olla ka suitsetamise kohta võivad olla nihkes sotsiaalse 
soovitavuse suunas.  

Veidi üle kümnendiku ajateenijaist alustas suitsetamist ajateenistuses, 5% jättis maha ja 38% jätkas 
ning 47% ei suitsetanud ei ajateenistuse alguses ega lõpus. Ajateenistuse alguses ja lõpus veidi enam 
kui pool ajateenijaist kinnitab, et ei suitseta või on selle maha jätnud (joonis 7.6). Halvema subjektiivse 
tervisega kaasneb suitsetamine sagedasemalt, kusjuures kõigis terviserühmades peale halva või üsna 
halva tervise on ajateenistuse lõpus mittesuitsetajate osakaal langenud (meenutame, et ajateenistuse 
alguse ja lõpu subjektiivse tervise rühmad ei pruugi olla individuaalselt samad).  
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Joonis 7.6. Mittesuitsetajate osakaal ajateenistuse alguses ajateenistuse alguse subjektiivse tervise järgi ja 
ajateenistuse lõpus ajateenistuse lõpu subjektiivse tervise järgi.  

Alkoholitarvitamise sageduse poolest kinnitas ajateenistuse eel igapäevast või 2-3 korda nädalas 
alkoholitarvitamist 24% ja kord nädalas tarvitamist 28%. Ligi pool (48%) ajateenijaist kinnitab 
ajateenistuse eel, et ei tarvita üldse alkoholi või kuni 2-3 korda kuus. Seega tingib ajateenistusse tulek 
igal teisel ajateenijal oma harjumuste tuntava muutuse. Subjektiivse tervise lõikes vaadeldes eristub 
harva alkoholitarvitamisega (ülimalt 2-3 korda kuus) hea subjektiivse tervisega rühm, seda nii 
ajateenistuse eel kui ajal.  

Ajateenijate toitumisharjumustes ja suhtumises sellesse ei toimunud ajateenistuse jooksul 
märkimisväärseid muutusi. Tervisliku toitumise poole püüdlejate osakaal jääb kõvasti alla kolmandiku 
ja ükskõiksete osa ulatub üle viiendiku (joonis 7.7).  

 

Joonis 7.7. Ajateenijate toitumisharjumused ajateenistuse eel ja ajateenistuses. 

Füüsilise seisundi analüüsimisel aruande eelmises osas käsitlesime tervisespordi ja treenituse seoseid 
füüsilise seisundi enesehinnanguga. Kuidas seondub tervise enesehinnang kui subjektiivse heaolu 
mõõdik sportimisharjumusega? Selgub, et ka sportimise sagedus (joonisel 7.8 on kujutatud keskmisi 
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skaalal 1-iga päev kuni 6-mõned korrad aastas või üldse mitte) erineb subjektiivse tervise rühmades. 
Parema tervise korral on sportimisharjumus tugevam. 

 

Joonis 7.8. Keskmine treeningusagedus ajateenistuse eel ajateenistuse alguse subjektiivse tervise rühma järgi 
ja ajateenistuses olles ajateenistuse lõpu subjektiivse tervise rühma järgi (1-iga päev kuni 6-mõned korrad 
aastas või üldse mitte). 

7.4. Subjektiivne tervis ja ajateenistuse sotsiaalne keskkond 

Käesolevas aruandes on olulisel kohal ajateenijate suhted oma ülematega ja nende eestvedav mõju. 
Kas need asjaolud võiksid kajastuda ka tervise enesehinnangus kui subjektiivse heaolu mõõdikus? 
Kahtlemata oleks naiivne otsida ammendavat prognoosi nii keerulise näitaja jaoks nagu on seda 
subjektiivne tervis, liiati nii mitmetahulises valdkonnas, nagu on seda teenistuskeskkond ja 
inimestevahelised alluvussuhted. Loodame allpool järgneva mudeliga juhtida veel kord tähelepanu 
teenistuskeskkonna sotsiaalsele küljele, näidates, et see võib teatud ulatuses kujundada subjektiivse 
tervise hinnangu. 

Koostasime ajateenistuse lõpu subjektiivse tervise prognoosimudeli (logistiline regressioonimudel), 
millesse kaasasime teatud hulga võimalikke mõjutegureid, sh ajateenistuse alguse subjektiivse tervise, 
kehamassiindeksi ajateenistuse lõpus, spordiharrastuse sageduse ajateenistuses (skaala 1-iga päev 
kuni 6-kord aastas või üldse mitte), ajateenistuse kehalise pingelisuse hinnangu (1-väga kerge kuni 4-
raske) ja selle rühma iseloomustuse, milles ajateenija teenistuse lõpus oli. Rühma tunnustena 
kasutasime nelja sidususe mõõdikut (osa 2.3): vertikaalset sidusust, mis peegeldas hinnangut 
aspirandile, organisatsioonilist sidusust, mis peegeldas lojaalsust kaitseväele ja kaudselt motivatsiooni 
ajateenistuses olla, horisontaalset tugevdavat sidusust, mis peegeldas eri viisidel rühma 
kokkuhoidlikkust, ja horisontaalset nõrgestavat sidusust, mis peegeldas destruktiivsete mõjude 
olemasolu rühmas.  

Tabelis 7.4 on esitatud mudeli kokkuvõte ja toodud esile regressioonikordajad ja neile vastavad 
šansside suhte kordajad prognoosivate tunnuste muutude kirjeldamiseks koos statistilist olulisust 
iseloomustavate usaldusvahemikega.  
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Tabel 7.4. Ajateenistuse lõpu subjektiivse tervise prognoos.  

 b p exp(b)1 exp(b) usalduspiirid, 95% 
alumine ülemine 

Ajateenistuse lõpus on hea tervis2. 
Konstant 3,55 0,002    
Kui suurt kehalist pingutust nõudis 
igapäevaselt ajateenistuses teenimine?  

-0,52 <0,0005 0,6 0,5 0,8 

Kehamassiindeks ajateenistuse lõpus -0,06 0,14 0,9 0,9 1,0 
Kui sageli harrastasite ajateenistuses vabal 
ajal tervisesporti? 

-0,34 <0,0005 0,7 0,6 0,8 

Vertikaalne sidusus 0,39 <0,0005 1,5 1,2 1,8 
Organisatsiooniline sidusus 0,57 <0,0005 1,8 1,4 2,3 
Horisontaalne tugevdav sidusus 0,32 0,004 1,4 1,1 1,7 
Horisontaalne nõrgendav sidusus -0,23 0,04 0,8 0,6 1,0 
Tervis ajateenistuse alguses3 

 ... hea  3,29 <0,0005 26,9 10,6 68,1 
... üsna hea 2,69 <0,0005 14,7 6,1 35,8 
... keskmine 0,79 0,055 2,2 1,0 4,9 
Ajateenistuse lõpus on üsna hea tervis2. 
Konstant 3,44 0,001    
Kui suurt kehalist pingutust nõudis 
igapäevaselt ajateenistuses teenimine?  

-0,36 0,004 0,7 0,5 0,9 

Kehamassiindeks ajateenistuse lõpus -0,05 >0,15 1,0 0,9 1,0 
Kui sageli harrastasite ajateenistuses vabal 
ajal tervisesporti? 

-0,23 0,002 0,8 0,7 0,9 

Vertikaalne sidusus 0,28 0,005 1,3 1,1 1,6 
Organisatsiooniline sidusus 0,54 <0,0005 1,7 1,4 2,2 
Horisontaalne tugevdav sidusus 0,35 0,001 1,4 1,2 1,7 
Horisontaalne nõrgendav sidusus -0,19 0,064 0,8 0,7 1,0 
Tervis ajateenistuse alguses3 

 ... hea  1,65 <0,0005 5,2 2,3 11,7 
... üsna hea 2,68 <0,0005 14,6 7,0 30,3 
... keskmine 0,85 0,007 2,3 1,3 4,3 
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Tabel 7.4 järg. Ajateenistuse lõpu subjektiivse tervise prognoos.  

 b p exp(b)1 exp(b) usalduspiirid, 95% 
alumine ülemine 

Ajateenistuse lõpus on keskmine tervis2. 
Konstant 2,92 0,002    
Kui suurt kehalist pingutust nõudis 
igapäevaselt ajateenistuses teenimine?  

-0,35 0,004 0,7 0,6 0,9 

Kehamassiindeks ajateenistuse lõpus -0,03 >0,15 1,0 0,9 1,0 
Kui sageli harrastasite ajateenistuses vabal 
ajal tervisesporti? 

-0,05 >0,15 1,0 0,8 1,1 

Vertikaalne sidusus 0,18 0,069 1,2 1,0 1,5 
Organisatsiooniline sidusus 0,35 0,003 1,4 1,1 1,8 
Horisontaalne tugevdav sidusus 0,11 >0,15 1,1 0,9 1,4 
Horisontaalne nõrgendav sidusus -0,01 >0,15 1,0 0,8 1,2 
Tervis ajateenistuse alguses3 

 ... hea  0,09 >0,15 1,1 0,5 2,4 
... üsna hea 0,95 0,007 2,6 1,3 5,1 
... keskmine 0,30 >0,15 1,4 0,8 2,3 
1 Šansside suhte kordaja. 2 Taustarühm: ajateenistuse lõpus halb või üsna halb tervis. 3 Taustarühm: ajateenistuse alguses 
halb või üsna halb tervis. 

Tervis ajateenistuse alguses toimib prediktorina loomulikul viisil, näidates subjektiivse tervise püsivust: 
heast saab valdavalt hea jne, kuid see ei ole üksühene seos. Kehamassiindeks ajateenistuse lõpus on 
nõrk prediktor, kuigi aritmeetiliselt „õiges“ suunas: mida suurem kehamassiindeks, seda suurem 
tõenäosus kuuluda taustaks oleva halva tervise rühma. Mida harvem sportimisharrastus 
ajateenistuses, seda enam kaldub ajateenija olema muude võrdsete tingimuste korral pigem halva kui 
hea, ja pigem halva kui üsna hea tervise rühmas. Keskmise ja halva tervise rühma treenimismäär ei 
erista. Mida kehaliselt raskemana näeb ajateenija teenistust, seda enam tõenäone on, et ta on 
subjektiivse tervise taustarühmas ehk halvema subjektiivse tervisega.  

Suurem vertikaalne sidusus (kõrgem hinnang aspirandile) kallutab hea tervise poole: üks ühik (st 
standardhälve) suurenemist sellel skaalal tõstab šansse olla hea tervisega (ja mitte halvaga) 
pooleteisekordseks, võimalikkust olla üsna hea tervisega 1,3-kordseks, ja olla keskmise tervisega 1,2-
kordseks. Sarnaselt mõjub ka suurem vertikaalne sidusus ja suurem horisontaalne tugevdav sidusus, 
kuid vastupidi, halvema tervise suunas kallutab horisontaalse nõrgendava sidususe määr (välja arvatud 
keskmine tervis vs halb tervis, kus mõju ei ole statistiliselt oluline). 

Joonisel 7.9 on näidatud kirjeldatud mudeli kohased ühte või teise terviserühma kuulumise 
prognostilised tõenäosused olenevalt vertikaalse sidususe astmest (vaatleme kvintiilklasse ehk 1/5 
suuruse poolest madalaima, 1/5 järgmise jne vertikaalse sidususe hindega ajateenijaid). Esimeses 
kvintiilklassis olijana on pisut väiksemad šansid olla hea tervise rühmas, kuid suhteliselt suurem risk 
anda halb tervisehinnang, viimases — vastupidi. Rõhutame, et arvesse on võetud ka ajateenistuse 
alguse tervisehinnang jm mudelisse kaasatud mõjurid (tabel 7.4). Vanus ei osutunud kaasamängivaks 
teguriks, samuti ülemate juhtimisstiili mõõdikud.  

Nagu juba eespool hoiatasime, ei ammenda see mudel subjektiivse rahulolu mehhanismi kindlasti 
mitte, kui muude võrdsete tingimuste korral toob esile ajateenija sotsiaalse lähiümbruse vaieldamatu 
tähtsuse.  
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Joonis 7.9. Prognostiline subjektiivse tervise keskmine tõenäosus olenevalt ajateenija rühma vertikaalsest 
sidususest (mudel tabelis 7.4). 

Kokkuvõte 
Antud peatüki keskne idee oli selgitada välja, kuivõrd hästi on üldine tervise enesehinnang kooskõlas 
erinevate tervist iseloomustavate näitajatega (haigused, elustiil). Subjektiivne tervisehinnang on hästi 
töötav mõõdik, mis peegeldab ajateenijate tervislikku seisundit ja ajateenistuse keskkonda. 
Üldkokkuvõttes saab nentida, et subjektiivne tervis ajateenistuses ei halvene, kuid muutub 
tervisehäirete profiili poolest. Lisaks vaatlesime seda, kuivõrd on subjektiivne tervis kujundatud 
keskkonna poolt, millest ilmnes, et ajateenija rühma sotsiaalsel kliimal ja aspirandi tegevusel on mõju 
tervise enesehinnangule. Ajateenija poolt tajutud rühma kõrgem ühtekuuluvustunne ehk sidusus on 
seotud kõrgema tervisehinnanguga. Vajalik on ajateenistuse teatud tervisehäirete (liigeste, selja, kaela 
vaevused) üksikasjalikum uuring koos füüsilise koormuse kirjeldusega, et vastata küsimusele: kas 
nende vaevuste sagenemise taga on nõrk ajateenistuse-eelne füüsiline seisund, oskamatus füüsilise 
pingutuse olukorras liigutusi koordineerida või püsiv terviserike. Teiseks ootab vastust küsimus, kuidas 
juhtida ajateenistuse füüsilist pingelisust optimaalselt suurema rahulolu suunas niihästi tervise suhtes 
kui ka füüsilise võimekuse suhtes. Edaspidiste põhjalikumate analüüside jaoks võiks kaaluda, kuivõrd 
hästi on kasutatav Eesti tervise infosüsteem ajateenijate terviseloo dokumenteerimiseks. 
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Lisa. Täiendavad tabelid  
 Tabel 1. Ülematelt toe saamise peakomponentide laadungid1. 

N = 1750 1-Kaugema 
alluvussuhtega tugi 

2-Lähema 
alluvussuhtega tugi 

Kirjeldusaste 

Tugi: jaoülemalt 0,18 0,77 0,625 

Tugi: rühmavanemalt 0,25 0,82 0,739 

Tugi: rühmaülemalt 0,28 0,81 0,732 

Tugi: ajateenijate esindusmehelt 0,59 0,26 0,414 

Tugi: kompanii veeblilt 0,79 0,30 0,711 

Tugi: kompanii ülemalt 0,82 0,26 0,747 

Tugi: väeosa ülemalt 0,83 0,11 0,701 

Kirjeldusaste 35,8 30,9 66,7 
1 Laadungid on korrelatsioonikordajad koondtunnuse ja vastava tunnuse vahel. Tugevam korrelatsioonseosega tunnused määravad 
koondtunnuse tähenduse (märgitud tumedas kirjas).  

Tabel 2. Ülemate aususe ja õigluse hinnangute peakomponentide laadungid1. 

N = 1776 1-Kaugema 
alluvussuhte ausus ja 
õiglus 

2- Lähema 
alluvussuhte ausus ja 
õiglus 

Kirjeldusaste 

Aus ja õiglane: jaoülem 0,136 0,836 0,717 

Aus ja õiglane: rühmavanem 0,383 0,734 0,685 

Aus ja õiglane: rühmaülem 0,474 0,658 0,657 

Aus ja õiglane: kompanii veebel 0,839 0,321 0,806 

Aus ja õiglane: kompanii ülem 0,872 0,267 0,831 

Aus ja õiglane: väeosa ülem 0,853 0,269 0,8 

Kirjeldusaste 43,0 31,9 74,9 
1 Laadungid on korrelatsioonikordajad koondtunnuse ja vastava tunnuse vahel. Tugevam korrelatsioonseosega tunnused määravad 
koondtunnuse tähenduse (märgitud tumedas kirjas).  

Tabel 3. Ülemate eestvedamis-stiilide peakomponentide laadungid1. 

N = 1515 1-Usaldamine 
juhtimisel 

2-Efektiivsus 
juhtimisel 

3-Kaasamine/ 
arvestamine 
juhtimisel 

Kirjeldus-
aste 

Ülem: minu üksuse ülemad püstitavad ülesannete andmisel 
selgeid eesmärke 

0,26 0,86 0,15 0,826 

Ülem: minu  üksuse ülemad on huvitatud minu isiklikust 
heaolust 

0,20 0,50 0,67 0,74 

Ülem: minu üksuse ülemad delegeerivad tööd efektiivselt 0,27 0,74 0,37 0,753 

Ülem: minu üksuse ülemad tunnustavad head sooritust 0,28 0,54 0,50 0,618 

Ülem: minu üksuse ülemad on huvitatud sellest, mida ma 
mingi asja kohta mõtlen ja tunnen 

0,30 0,15 0,87 0,862 

Ülem: alluvatele antakse piisavalt iseseisvust, kui nad oma 
ülesandeid täidavad 

0,83 0,15 0,19 0,75 

Ülem: alluvatele antakse nende arengu kohta tagasisidet 0,44 0,32 0,49 0,534 

Ülem:alluvaid julgustatakse tegutsema iseseisvalt, 
vaatamata sellele, et nad teevad vahel vigu 

0,76 0,26 0,32 0,744 

Ülem: ülemad on kindlad oma alluvate võimes teha oma 
tööd õigesti 

0,68 0,40 0,24 0,674 

Kirjeldusaste 25,2 24,4 22,6 72,2 
1 Laadungid on korrelatsioonikordajad koondtunnuse ja vastava tunnuse vahel. Tugevam korrelatsioonseosega tunnused määravad 
koondtunnuse tähenduse (märgitud tumedas kirjas).  
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Table 4. Sidususe (rühma ühtekuuluvuse) peakomponentide laadungid1. 

N = 1661 1-
Vertikaalne 
sidusus 

2-  
Organisat- 
siooniline 
sidusus 

3-
Horisontaal-
ne tugevdav 
sidusus 

4-
Horisontaal-
ne 
nõrgestav 
sidusus 

Kirjeldus-
aste 

Rühm: rühmas on isikuid, kes üritavad ülemate 
käske mitte täita. 

-0,02 -0,09 -0,03 0,73 0,537 

Rühm: tunnen, et kaitsevägi on osa minu 
tulevasest elust. 

-0,04 0,79 0,08 0,06 0,629 

Rühm: rühmas on isikuid, kes norivad (teevad 
pahatahtlikku nalja) teistega. 

0,01 0,11 -0,18 0,79 0,665 

Rühm: aspirant saab enda tööga hästi hakkama. 0,91 0,06 0,10 0,04 0,849 

Rühm: ma võin enamiku oma rühma liikmete 
peale kindel olla. 

0,24 0,17 0,77 -0,10 0,690 

Rühm: suhtlen paljude rühma liikmetega ka 
väljaspool teenistust. 

0,05 0,08 0,78 0,02 0,614 

Rühm: ma usaldan oma aspiranti. 0,91 0,11 0,20 0,04 0,890 

Rühm: tunnen uhkust, et olen osa Kaitseväest. 0,23 0,77 0,29 0,03 0,734 

Rühm: ma tunnen väga tugevat sidet oma 
rühma liikmetega. 

0,11 0,29 0,80 -0,08 0,736 

Rühm: rühma liikmed hoiavad kokku, kui nad 
peavad meeskonnana tegutsema. 

0,21 0,24 0,74 -0,12 0,660 

Rühm: ma olen rahul oma aspirandiga. 0,94 0,11 0,14 0,03 0,913 

Rühm: rühmas on teiste suhtes vägivaldseid 
inimesi. 

0,02 0,15 -0,12 0,62 0,418 

Rühm: kriisiolukorras teeniksin meelsasti oma 
aspirandi alluvuses. 

0,87 0,23 0,15 0,01 0,828 

Rühm: minu põhiväärtused sarnanevad 
kaitseväe väärtustega. 

0,20 0,81 0,15 0,00 0,714 

Rühm: seoses kaitseväega on mul enamuses 
positiivsed emotsioonid. 

0,16 0,78 0,30 -0,02 0,728 

Rühm: rühmas on isikud, kes "riputavad" enda 
ülesanded teistele. 

0,08 -0,10 0,11 0,72 0,540 

Kirjeldusaste 22,1 17,4 17,1 13,0 69,7 
1 Laadungid on korrelatsioonikordajad koondtunnuse ja vastava tunnuse vahel. Tugevam korrelatsioonseosega tunnused määravad 
koondtunnuse tähenduse (märgitud tumedas kirjas).  
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Tabel 5. Regressioonimudel: tugi, ausus ja õiglus sotsiaal-demograafilise tausta tunnuste kaudu 
prognoosituna. 

 Kaugema 
alluvussuhtega tugi  

Lähema 
alluvussuhtega tugi  

Kaugema 
alluvussuhte ausus 
ja õiglus  

Lähema 
alluvussuhte ausus 
ja õiglus  

B1 p B p B p B p 

Konstant 0,362 0,432 -0,52 0,259 0,359 0,432 -0,413 0,354 

Kutse: juuli 0,084 0,187 -0,117 0,067 0,116 0,068 -0,055 0,373 

Kutse: oktoober 0a . 0a . 0a . 0a . 

Peamine kodune keel: eesti -0,161 0,029 0,234 0,001 0,085 0,244 0,259 0 

Peamine kodune keel: vene 0a . 0a . 0a . 0a . 

Elukoht: suurlinn 0,045 0,547 -0,08 0,29 -0,046 0,539 -0,031 0,671 

Elukoht: linn 0,025 0,802 -0,035 0,728 -0,145 0,153 0,03 0,763 

Elukoht: väikelinn 0,084 0,327 -0,006 0,949 -0,076 0,372 -0,046 0,581 

Elukoht: alevik -0,047 0,627 -0,151 0,121 -0,004 0,964 -0,133 0,16 

Elukoht: küla 0a . 0a . 0a . 0a . 

Ajateenija tüüp: aktiivsed 
vabatahtlikud 

0,169 0,053 0,358 0 0,418 0 0,19 0,025 

Ajateenija tüüp: kohustuste 
ajastajad 

-0,039 0,604 0,061 0,425 0,077 0,312 -0,002 0,973 

Ajateenija tüüp: kutse ootajad 0,181 0,056 0,324 0,001 0,355 0 0,202 0,028 

Ajateenija tüüp: vastumeelne 
seadusetäitja 

0a . 0a . 0a . 0a . 

Haridustase: kõrg- või 
rakenduskõrgharidus 

-0,069 0,596 0,276 0,034 0,153 0,24 0,183 0,148 

Haridustase: kutseharidus 
keskhariduse järel 

-0,086 0,368 0,139 0,145 -0,195 0,039 -0,006 0,946 

Haridustase: keskharidus -0,138 0,105 0,233 0,006 -0,076 0,363 0,124 0,131 

Haridustase: kutseharidus 
põhihariduse järel 

-0,117 0,272 0,201 0,058 -0,128 0,221 0,087 0,395 

Haridustase: põhiharidus 0a . 0a . 0a . 0a . 

Auaste: aspirant, 
nooremseersant 

0,526 0 0,065 0,642 0,292 0,036 0,235 0,083 

Auaste: nooremseersant -0,013 0,855 0,172 0,019 0,027 0,711 0,222 0,002 

Auaste: kapral 0,052 0,535 0,167 0,046 -0,004 0,959 0,314 0 

Auaste: reamees 0a . 0a . 0a . 0a . 

Abikaasa/elukaaslane: jah 0,092 0,086 -0,155 0,004 -0,022 0,683 -0,104 0,045 

Abikaasa/elukaaslane: ei 0a . 0a . 0a . 0a . 

Leibkonna toimetulek: raske 0,129 0,139 -0,099 0,256 -0,003 0,974 -0,163 0,053 

Leibkonna toimetulek: võimalik -0,053 0,345 0,045 0,426 0,019 0,74 0,001 0,979 

Leibkonna toimetulek: mugav 0a . 0a . 0a . 0a . 

Vanus -0,016 0,471 0,009 0,669 -0,025 0,247 0,006 0,767 

Kirjeldusaste  3,40%  6%  4,80%  5,80% 
1 Kategoriaalsete seletavate tunnuste puhul väljendab regressioonikordaja antud kategooria (nt kodune keel:eesti) puhul sõltuva tunnuse 
prognostilist väärtust võrreldes taustakategooria (kodune keel: vene) kui nulltasemega, kui muud tingimused on samad.  
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Tabel 6. Regressioonimudel: ülemate eestvedamis-stiil taustatunnuste kaudu prognoosituna. 

 Usaldamine juhtimisel  Efektiivsus juhtimisel  Kaasamine juhtimisel  

B p B p B p 

Konstant 0,248 0,618 1,093 0,026 0,171 0,725 

Kutse: juuli 0,119 0,089 -0,215 0,002 0,093 0,177 

Kutse: oktoober 0a . 0a . 0a . 

Peamine kodune keel: eesti 0,034 0,666 0,067 0,398 0,329 0 

Peamine kodune keel: vene 0a . 0a . 0a . 

Elukoht: suurlinn 0,023 0,781 0,065 0,421 -0,189 0,018 

Elukoht: linn 0,05 0,643 0,043 0,689 -0,066 0,538 

Elukoht: väikelinn -0,036 0,699 -0,007 0,938 0,012 0,89 

Elukoht: alevik 0,109 0,305 -0,045 0,672 -0,186 0,075 

Elukoht: küla 0a . 0a . 0a . 

Ajateenija tüüp: aktiivsed vabatahtlikud 0,037 0,691 0,251 0,007 0,194 0,035 

Ajateenija tüüp: kohustuste ajastajad -0,145 0,079 -0,092 0,261 -0,147 0,07 

Ajateenija tüüp: kutse ootajad 0,106 0,295 0,293 0,003 0,009 0,925 

Ajateenija tüüp: vastumeelne seadusetäitja 0a . 0a . 0a . 

Haridustase: kõrgem -0,067 0,635 -0,039 0,78 -0,316 0,022 

Haridustase: kutseharidus keskhariduse 
järel 

-0,125 0,236 -0,048 0,647 -0,198 0,057 

Haridustase: keskharidus -0,037 0,686 -0,03 0,743 -0,327 0 

Haridustase: kutseharidus põhihariduse 
järel 

0,165 0,154 -0,042 0,713 -0,163 0,151 

Haridustase: põhiharidus 0a . 0a . 0a . 

Auaste: aspirant, nooremseersant 0,34 0,019 0,202 0,159 0,365 0,01 

Auaste: nooremseersant 0,197 0,012 0,149 0,054 0,007 0,927 

Auaste: kapral 0,083 0,357 0,103 0,25 0,102 0,251 

Auaste: reamees 0a . 0a . 0a . 

Abikaasa/elukaaslane: jah -0,035 0,544 -0,113 0,049 -0,051 0,376 

Abikaasa/elukaaslane: ei 0a . 0a . 0a . 

Leibkonna toimetulek: raske 0,137 0,146 0,01 0,914 -0,282 0,002 

Leibkonna toimetulek: võimalik 0,084 0,167 0,03 0,619 -0,056 0,351 

Leibkonna toimetulek: mugav 0a . 0a . 0a . 

Vanus -0,02 0,377 -0,052 0,024 -0,007 0,773 

Kirjeldusaste  3,30%  4,40%  6,40% 
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Tabel 7. Prognoosimudelid: rahulolu ajateenistusega ja kaitsejõudude maine teenistuse lõpus. 

 Keskmine_rahulolu_AT  Keskmine_EKJ_maine2  

 B p Partial Eta 
Squared 

B p Partial Eta 
Squared 

Konstant 3,225 0 0,093 2,748 0 0,067 

Kutse: juuli -0,017 0,672 0 -0,012 0,776 0 

Kutse: oktoober 0a . . 0a . . 

Peamine kodune keel: eesti -0,003 0,948 0 -0,003 0,944 0 

Peamine kodune keel: vene 0a . . 0a . . 

Elukoht: suurlinn -0,058 0,227 0,001 0,017 0,732 0 

Elukoht: linn 0,027 0,663 0 -0,053 0,407 0,001 

Elukoht: väikelinn 0,023 0,666 0 -0,04 0,461 0 

Elukoht: alevik -0,04 0,523 0 -0,018 0,781 0 

Elukoht: küla 0a . . 0a . . 

Ajateenija tüüp: aktiivsed vabatahtlikud 0,209 0 0,012 -0,363 0 0,033 

Ajateenija tüüp: kohustuste ajastajad 0,064 0,182 0,001 -0,088 0,072 0,003 

Ajateenija tüüp: kutse ootajad 0,195 0,001 0,009 -0,265 0 0,016 

Ajateenija tüüp: vastumeelne 
seadusetäitja 

0a . . 0a . . 

Haridustase: keskharidus -0,085 0,299 0,001 0,079 0,342 0,001 

Haridustase: kutseharidus põhihariduse 
järel 

-0,04 0,52 0 -0,011 0,864 0 

Haridustase: põhiharidus -0,017 0,76 0 0,055 0,319 0,001 

Ajateenija tüüp: aktiivsed vabatahtlikud -0,081 0,231 0,001 -0,088 0,205 0,001 

Ajateenija tüüp: kohustuste ajastajad 0a . . 0a . . 

Auaste: aspirant, nooremseersant -0,047 0,584 0 -0,08 0,353 0,001 

Auaste: nooremseersant -0,051 0,267 0,001 -0,026 0,575 0 

Auaste: kapral -0,051 0,326 0,001 -0,008 0,885 0 

Auaste: reamees 0a . . 0a . . 

Abikaasa/elukaaslane: jah 0,034 0,31 0,001 -0,015 0,669 0 

Abikaasa/elukaaslane: ei 0a . . 0a . . 

Leibkonna toimetulek: raske -0,129 0,019 0,004 0,01 0,856 0 

Leibkonna toimetulek: võimalik -0,094 0,008 0,006 0,007 0,835 0 

Leibkonna toimetulek: mugav 0a . . 0a . . 

Vanus 0,006 0,653 0 0,012 0,387 0,001 

Usaldamine eestvedamisel 0,160 0 0,065 -0,205 0 0,101 

Efektiivsus eestvedamisel 0,223 0 0,105 -0,252 0 0,126 

Kaasamine eestvedamisel 0,138 0 0,046 -0,212 0 0,098 

Kaugema alluvussuhte tugi 0,005 0,78 0 -0,011 0,554 0 

Lähema alluvussuhte tugi 0,052 0,011 0,005 -0,033 0,114 0,002 

Kaugema alluvussuhte ausus ja õiglus 0,142 0 0,041 -0,102 0 0,021 

Lähema alluvussuhte ausus ja õiglus 0,108 0 0,02 -0,05 0,025 0,004 

R2 42,8 N=1251  46,3 N=1251  
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Tabel 8. Mitmetasemeline analüüs: vertikaalse sidususe hajuvuse komponendid ajateenija ja rühma tasemel.  

 Hajuvuse komponent (vea 
dispersiooni hinnang) 

Standard-
viga 

p1  Hajuvuse komponendi 
usaldusvahemik, 95% 

Esimene tase: ajateenija 0,631 0,028 <0,0005 0,578… 0,689 
Teine tase: rühm 0,239 0,056 <0,0005 0,151…0,380 
1Hüpotees vea dispersiooni võrdumise kohta nulliga. 

 

Tabel 9. Mitmetasemeline analüüs: ajateenistusega rahulolu hajuvuse komponendid ajateenija ja rühma 
tasemel 

 Hajuvuse komponent (vea 
dispersiooni hinnang) 

Standard-
viga 

p1 Hajuvuse komponendi 
usaldusvahemik, 95% 

Esimene tase: ajateenija 0,471 0,023 <0,0005 0,428 … 0,518 
Teine tase: rühm 0,055 0,017 0,001 0,030 … 0,101 
1Hüpotees vea dispersiooni võrdumise kohta nulliga. 

 

Tabel 10. Korrelatsioonseosed teenistusmotivatsiooni mõõdikute ja ajateenistuse eesmärkide vahel 
ajateenistuse alguses ja lõpus. 

  Sotsiaalsed 
oskused I1 

Riigikaitselised 
oskused I 

Praktilised 
oskused I 

Sotsiaalsed 
oskused II 

Riigikaitselised 
oskused II 

Praktilised 
oskused II 

Sisemine motivatsioon I -,354** -,373** ,067** -,390** -,276** -,098** 

Väline motivatsioon I -0,035 -,078** -0,023 -,063* -,126** 0,009 

Amotivatsioon I ,273** ,435** -,149** ,365** ,275** 0,007 

Sisemine motivatsioon II -,188** -,268** 0,04 -,413** -,392** -,156** 

Väline motivatsioon II -,064* -0,031 0,004 -,188** -,128** -0,042 

Amotivatsioon II ,152** ,248** -,077** ,389** ,335** ,066* 
1 I – ajateenistuse alguses, II – ajateenistuse lõpus. 

Tabel 11. Regressioonimudelid ajateenistuse lõpu motivatsiooni ja ajateenistuse alguses seatud eesmärkide 
kaudu prognoosimaks eesmärkide saavutatust ajateenistuse lõpus. 

  
  

b p  Usalduspiirid, 95% 

alumine ülemine 

Sotsiaalsed 
oskused 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Konstant -0,035 0,198 -0,088 0,018 

Sisemine motivatsioon -0,367 0 -0,42 -0,314 

Sotsiaalsed oskused I  0,169 0 0,115 0,223 

Sisemine mot.*sotsiaalsed oskused -0,117 0 -0,171 -0,063 

R2 31%       

Konstant -0,026 0,368 -0,081 0,03 

Väline motivatsioon -0,137 0 -0,193 -0,081 

Sotsiaalsed oskused I 0,263 0 0,207 0,318 

Väline mot.*sotsiaalsed oskused I -0,004 0,899 -0,062 0,055 

R2 9,50%       

Konstant -0,035 0,183 -0,087 0,017 

Sotsiaalsed oskused I 0,197 0 0,145 0,249 

Amotivatsioon 0,338 0 0,286 0,389 

Amotivatsioon*sotsiaalsed oskused I 0,074 0,003 0,025 0,122 

R2 20%       
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Tabel 11  järg. Regressioonimudelid ajateenistuse lõpu motivatsiooni ja ajateenistuse alguses seatud 
eesmärkide kaudu prognoosimaks eesmärkide saavutatust ajateenistuse lõpus. 

  
  

b p  Usalduspiirid, 95% 

alumine ülemine 

Saavutatud 
riigikaitselised 
oskused 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Konstant 0,005 0,845 -0,048 0,059 

Seesmine motivatsioon -0,3 0 -0,354 -0,246 

Riigikaitselised oskused I 0,284 0 0,229 0,34 

Seesmine motivatsioon*riigikaitselised 
oskused I 

0,021 0,432 -0,032 0,074 

R2 22%       

Konstant -0,017 0,532 -0,072 0,037 

Väline motivatsioon -0,107 0 -0,161 -0,052 

Riigikaitselised oskused I 0,36 0 0,304 0,415 

Väline motivatsioon*riigikaitselised oskused I -0,044 0,117 -0,099 0,011 

R2 14%       

Konstant -0,01 0,703 -0,064 0,043 

Mittepanustamine 0,244 0 0,19 0,297 

Riigikaitselised oskused I 0,293 0 0,238 0,347 

Mittepanustamine*riigikaitselised oskused I -0,008 0,759 -0,058 0,042 

R2 18%       

Praktilised 
oskused 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Konstant 0,008 0,777 -0,048 0,065 

Seesmine motivatsioon -0,144 0 -0,199 -0,089 

Praktilised oskused1 0,213 0 0,156 0,27 

Seesmine motivatsioon*praktilised oskused I 0,045 0,132 -0,013 0,103 

R2 7%       

Konstant 0,001 0,968 -0,056 0,058 

Praktilised oskused I 0,208 0 0,15 0,266 

Väline motivatsioon -0,023 0,427 -0,08 0,034 

Väline motivatsioon*praktilised oskused I 0,045 0,117 -0,011 0,101 

R2 4,50%       

Konstant -0,007 0,819 -0,063 0,05 

Mittepanustamine 0,078 0,006 0,022 0,134 

Praktilised oskused I 0,216 0 0,159 0,273 

Mittepanustamine*praktilised oskused I -0,046 0,09 -0,098 0,007 

R2 5%       
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Tabel 12. Teenistuse lõpu motivatsioonimõõdikute prognoosimudelid koduse keele ja algmotivatsiooni alusel. 

 b p Usalduspiirid, 95% 

alumine ülemine 

Sisemine 
motivatsioon 
ajateenistuse lõpus 

Konstant 0,031 0,545 -0,069 0,131 

Kodune keel: eesti1 -0,036 0,522 -0,145 0,074 

Sisemine motivatsioon I 0,345 0 0,25 0,44 

Eesti keel* sisemine motivatsioon I 2 0,267 0 0,161 0,372 

R2 32%    

Väline motivatsioon 
ajateenistuse lõpus 

Konstant 0,082 0,15 -0,03 0,193 

Kodune keel: eesti1 -0,103 0,098 -0,224 0,019 

Väline motivatsioon I 0,215 0,001 0,094 0,337 

Eesti keel* väline motivatsioon I3 0,22 0,001 0,089 0,351 

R2 17%    

Mittepanustamine 
ajateenistuse lõpus 

Konstant 0,061 0,267 -0,047 0,168 

Kodune keel: eesti1 -0,056 0,35 -0,172 0,061 

Mittepanustamine I 0,298 0 0,206 0,39 

 Eesti keel* mittepanustamine I4 0,235 0 0,131 0,339 

 R2 24%    

1-taust on vene keel, 2-taust: vene keel*sisemine motivatsioon I, 3- taust: vene keel*väline motivatsioon I, 4-vene keel*mittepanustamine I. 
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Tabel 13. Teenistuse lõpu motivatsiooni prognoosimudelid eestvedamis-stiilide ja algmotivatsiooni alusel. 

 b p Usalduspiirid, 95% 

alumine ülemine 

Sisemine motivatsioon 
ajateenistuse lõpus 

Konstant -0,002 0,938 -0,044 0,041 

Sisemine motivatsioon I 0,455 0 0,412 0,498 

Usaldav 0,211 0 0,169 0,253 

Efektiivne 0,198 0 0,156 0,24 

Kaasav 0,176 0 0,135 0,217 

Sisemine motivatsioon I *usaldav 0,013 0,519 -0,026 0,051 

Sisemine motivatsioon I *efektiivne 0,09 0 0,049 0,132 

Sisemine motivatsioon I *kaasav 0,004 0,854 -0,037 0,044 

R2 41%    

Väline motivatsioon 
ajateenistuse lõpus 

Konstant 0,009 0,718 -0,039 0,057 

Väline motivatsioon I 0,379 0 0,33 0,427 

Usaldav 0,028 0,262 -0,021 0,076 

Efektiivne 0,088 0 0,04 0,136 

Kaasav 0,039 0,113 -0,009 0,087 

Väline motivatsioon I *usaldav -0,023 0,345 -0,07 0,024 

Väline motivatsioon I *efektiive 0,015 0,538 -0,032 0,062 

Väline motivatsioon I *kaasav -0,013 0,571 -0,06 0,033 

R2 16    

Mittepanustamine 
ajateenistuse lõpus 

Konstant -0,031 0,169 -0,074 0,013 

Mittepanustamine I 0,414 0 0,369 0,458 

Usaldav -0,168 0 -0,211 -0,126 

Efektiivne -0,167 0 -0,21 -0,124 

Kaasav -0,143 0 -0,185 -0,1 

Mittepanustamine I*usaldav 0,008 0,712 -0,032 0,047 

Mittepanustamine I *efektiive 0,03 0,149 -0,011 0,072 

Mittepanustamine I *kaasav -0,032 0,140 -0,074 0,010 

R2 32%    

 

  



 

89 
 

Tabel 14. Sisemise ja välise motivatsiooni peakomponentide laadungid (korrelatsioon algtunnustega). 

 Ajateenistuse alguses Ajateenistuse lõpus 

Sisemine 
motivatsioon, 
laadungid 

Väline 
motivatsioon, 
laadungid 

Kirjeldus-
aste, % 

Sisemine 
motivatsioon, 
laadungid 

Väline 
motivatsioon, 
laadungid 

Kirjeldus-
aste, % 

… saada teiste heakskiitu (nt ülem, 
kolleegid, pere, sõbrad …). 

0,14 0,77 62 0,23 0,76 64 

… materiaalseid hüvesid saan 
kasutada ainult juhul, kui olen 
panustanud piisavalt. 

0,16 0,64 43 0,23 0,62 44 

... teised austavad mind nii rohkem 
(nt ülem, kolleegid, pere, sõbrad …). 

0,20 0,77 64 0,38 0,67 60 

... kui ma panustan piisavalt, siis on 
mul suurem kindlustunne oma 
teenistuskoha säilimise osas. 

0,47 0,56 53 0,56 0,47 53 

... vältida teiste kriitikat (nt ülem, 
kolleegid, pere, sõbrad …). 

-0,08 0,78 62 0,07 0,80 64 

... kui ma ei panusta piisavalt, siis 
riskin kohast ilmajäämisega. 

0,16 0,66 46 0,35 0,58 45 

... ma pean tõestama endale, et ma 
suudan. 

0,68 0,24 52 0,53 0,27 35 

... ma isiklikult arvan, et teenistusse 
on oluline panustada. 

0,87 0,18 79 0,80 0,29 72 

... ma naudin seda, mida ma 
teenistuses teen. 

0,87 0,08 77 0,82 0,22 72 

... nii tunnen  enda üle uhkust. 0,79 0,25 69 0,68 0,42 63 

... teenistusse panustamine on 
kooskõlas minu isiklike väärtustega. 

0,87 0,14 78 0,79 0,34 74 

... teenistus  on põnev. 0,87 0,12 77 0,85 0,22 78 

… muidu on mul  enda pärast piinlik. 0,53 0,48 51 0,48 0,61 60 

... teenistusse  panustamine on mulle 
isiklikult oluline. 

0,86 0,16 76 0,82 0,31 77 

... teenistus on huvitav. 0,87 0,11 77 0,86 0,20 78 

... muidu tunnen ma ennast halvasti. 0,56 0,47 53 0,56 0,54 60 

Kirjeldusaste, % 41 23 64 38 25 63 

 

Tabel 15. Mittepanustamise peakomponentide laadungid (korrelatsioon algtunnustega). 

 Ajateenistuse alguses Ajateenistuse lõpus 

Mittepanustamise 
peakomponendi 
laadungid 

Kirjeldusaste, % Mittepanustamine 
peakomponendi 
laadungid 

Kirjeldusaste, % 

 Ma ei panustagi, sest ma tõesti 
tunnen, et raiskan teenistuses 
oma aega. 

0,89 80 0,75 87 

Ma panustan vähe, sest ma ei 
usu, et teenistus on väärt 
pingutamist. 

0,90 82 0,73 85 

 Ma ei tea, miks ma seda teen, 
sest teenistus on mõttetu. 

0,91 83 0,60 78 

Kirjeldusaste, % 81 69 
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Tabel 16. Motivatsiooni mõõtvate väidete keskmised väärtused ajateenistuse alguses ja lõpus. 

Motivatsioonitegur Ajateenistuse alguses Ajateenistuse lõpus 

Keskmine Standard-
hälve 

Keskmine Standard-
hälve 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et saada teiste 
heakskiitu (ülem, kolleegid, pere, sõbrad …). 

3.3 1.8 3.3                  
1.7 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et materiaalseid 
hüvesid saan kasutada ainult juhul, kui olen panustanud 
piisavalt. 

3.4 1.7 3.3 1.7 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et teised austavad 
mind nii rohkem (ülem, kolleegid, pere, sõbrad …). 

3.3 1.8 3.4 1.8 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et kui ma 
panustan piisavalt, siis on mul suurem kindlustunne 
oma teenistuskoha säilimise osas. 

3.1 1.8 2.8 1.8 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et vältida teiste 
kriitikat (ülem, kolleegid, pere, sõbrad …). 

2.9 1.8 3.3 1.8 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et kui ma ei 
panusta piisavalt, siis riskin kohast ilmajäämisega. 

2.4 1.7 2.7 1.7 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et ma pean 
tõestama endale, et ma suudan. 

4.6 1.9 4.2 1.9 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et ma isiklikult 
arvan, et teenistusse on oluline panustada. 

3.8 1.9 3.4 1.8 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et ma naudin seda 
mida ma teenistuses teen. 

3.1 1.7 3.0 1.7 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et nii tunnen  enda 
üle uhkust. 

3.9 1.9 3.9 2.0 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et teenistusse 
panustamine on kooskõlas minu isiklike väärtustega. 

3.4 1.9 3.4 1.8 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et teenistus  on 
põnev. 

3.6 1.8 3.1 1.7 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et muidu on mul  
enda pärast piinlik. 

3.3 2.0 3.4 1.9 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et teenistusse  
panustamine on mulle isiklikult oluline. 

3.3 1.9 3.2 1.8 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et teenistus on 
huvitav. 

3.5 1.7 3.1 1.7 

Panustan ajateenistusse selle pärast, et muidu tunnen 
ma ennast halvasti. 

3.0 1.9 3.1 1.8 

Ma ei panustagi, sest ma tõesti tunnen, et raiskan 
teenistuses oma aega. 

3.6 1.9 3.9 2.0 

Ma panustan vähe, sest ma ei usu, et teenistus on väärt 
pingutamist. 

3.1 1.9 3.7 1.9 

Ma ei tea, miks ma seda teen, sest teenistus on 
mõttetu. 

3.0 2.0 3.5 1.9 

 

 

 

 


