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KOMPLEKSUURINGU 2019-2020 

KÜSITLUSE PÕHIJÄRELDUSED  

2019. aastal alustas teenistust 3336 ajateenijat, 

kellest kompleksuuringu küsitluse esimeses etapis 

osales 90,4% ja teises etapis ehk lõpuküsitluses 

69,2%. Võrreldes varasemate aastatega alustasime 

2019. aastal ka jaanuari eelkutsega teenistusse 

asunud ajateenijate küsitlemist.  

Kokkuvõtlikult võib uuringu põhjal sõnastada järg-

mised järeldused: 

 Järjest suurem osakaal noormehi oma sünni-

kohordist läbib ajateenistuse, 2020. aastal on 

18-20-aastaste ajateenijate suhtarv 18-19-

aastaste noormeeste seas ligikaudu viiendik. 

Aasta-aastalt on ajateenijate vanuseline ja 

hariduslik koosseis  muutunud ühtlasemaks 

(ptk 1.1)  

 Kutse lõikes varieerub ajateenijate sotsiaalde-

mograafiline profiil suurtes piirides. Jaanuari 

eelkutsega teenistusse tulnute koosseis on 

kõige „kirjum“ ehk heterogeensem: selles rüh-

mas on keskharidusele järgneva haridustase-

mega ajateenijate suurem osakaal võrreldes 

juuli eelkutse ja oktoobri põhikutsega, samas 

on siin aga ka liht- ja oskustööliste suurem 

osakaal. Lisaks on jaanuari eelkutse ajateeni-

jate hulgas proportsionaalselt rohkem vene 

kodukeelega ajateenijaid juuli- ja  oktoobri 

kutsega võrreldes (ptk 1.2).   

 Vene kodukeelega ajateenijate keeleoskus 

teenistuse alguses varieerub suuresti, vee-

rand ajateenijatest saab aru ja suhtleb vabalt, 

kuid samas on viiendik neid, kes saavad aru 

kuid ise ei räägi ning natuke alla viiendiku ei 

saa üldse eesti keelest aru. Ootuspäraselt tee-

nistuse jooksul eesti keele oskus paraneb, kol-

mandik räägib vabalt ning ligikaudu viiendik 

saab hakkama igapäevase lihtsama suhtlu-

sega (ptk 1.2 ja 2.3).  

 Tulenevalt ajateenijate erinevast sotsiaalde-

mograafilisest profiilist kutsete lõikes, on ka 

riigikaitseõpetuse õppeaine läbinute hulk kut-

sete lõikes erinev, olles kõrgeim juuli eelkutse 

ajateenijate hulgas (ptk 1.2). 

 Ka teenistusse astumine isikliku avalduse alu-

sel varieerub kutsete lõikes. Jaanuari eelkutse 

on nii-öelda kõige vähem eelistatud, kus aja-

teenijatest ainult kolmandik on teenistusse as-

tunud omal initsiatiivil (seevastu põhikutse 

ajateenijatest 53%) ning antud kutse puhul on 

kõige kõrgem ka vastumeelselt teenistusse 

astujate osakaal ning nad on negatiivsemalt 

meelestatud ajateenistuse vajalikkuse osas.  

Põhikutse ajateenijate puhul on teenistusse 

asumine isikliku avalduse alusel seotud „ko-

hustuste ajastamisega“ ehk teadlikult eelista-

takse 8-kuu pikkust teenistust (ptk 1.3).  

 Ajateenistusega rahulolu on aasta-aastalt 

kasvanud (ptk 2.1). Kõige enam jäävad ajatee-

nistuse läbinud rahule ajateenijate omavahel-

iste suhetega (75%), elamistingimustega (71%) 

ja sportimisvõimalustega (70%), aga ka suhe-

tega ülematega (65%). Vähem kui pooled aja-

teenijad jäid rahule varustusega (32%) ja või-

malustega vaba aja veetmiseks (49%) (ptk 2.2). 

 Rahulolu teenistusega varieerub teenistus-

koha lõikes ning on seotud ajateenija karjää-
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riga teenistuses; nooremseersandi auast-

messe jõudnud on oma teenistusega keskmi-

selt rohkem rahul (ptk 2.3).  

 Oluliselt mõjutab rahulolu ajateenistusega 

arusaam selle läbimise vajalikkusest Eesti rii-

gile ja ajateenijale endale. See mõjutab oma-

korda meeleolu, millega ajateenistust läbima 

tuldi: neist, kes tulid hea meelega, jäi ajatee-

nistusega rahule 77%, neist aga, kes tulid vas-

tumeelselt – 37%. Üheks peamiseks teguriks, 

mis mõjutab rahulolu ajateenistusega, on val-

misolek seda vabatahtlikult läbida.  (ptk 2.4).  

 Kutsealused tulevad ajateenistusse teatud 

eelinformeerituse ja -ootustega selle kohta, 

mis ajateenistuses peaks toimuma hakkama. 

Nende ootuste täitumine või mittetäitumine on 

kahtlemata oluliseks teguriks, mis ajateenis-

tusega rahulolu mõjutab. Kõige suuremad 

ootused on seotud ajateenistuse mõjuga aja-

teenija sõjalistele ja sotsiaalsetele oskustele 

ning võimekusele füüsiliste raskuste, stressi ja 

hädaolukorraga toimetulekuks. Kui eestlastest 

ajateenijate puhul on olulisemateks  ootusteks 

sõjaliste oskuste omandamine, füüsiliselt ras-

kete ülesannete/olude ning stressiga toimetu-

leku õppimine ning sotsiaalsete oskuste saa-

mine, siis vene emakeelega ajateenijad peavad 

olulisemaks praktiliste oskuste omandamist ja 

füüsiliste võimete arendamist. (ptk 2.5) 

 Positiivsete emotsioonidega ja rahulolevalt 

ajateenistusest lahkunud reservväelased on 

tulevikus suurema valmisolekuga reservväe-

lase kohustusi täitma ning on ka tõenäolise-

maks kaadrireserviks tegevteenistusse värba-

misel. Ajateenistusega rahule jäänutest tuleks 

neljandik RÕK-ile hea meelega ning 43 prot-

senti valmisolekust oma kohust täita, kuid aja-

teenistusega rahuolematutest jätaks 43 prot-

senti võimaluse korral RÕK-ile tulemata ja 35 

protsenti tuleks sinna täiesti vastumeelselt 

(ptk 2.9).  

 Ajateenijate väga suurel osal on teenistuse al-

guses ootus füüsilise vormi paranemise suhtes 

ajateenistuses ning enamus neist ka teenis-

tuse lõpus seda paranemist kinnitab (ptk 3.2). 

 Kehalise võimekuse testi soorituse edu sõltub 

teenistuseelsest treenitusest, kuid ajateenis-

tuse lõpus vähem kui alguses. Sportimine aja-

teenistuses on olulise positiivse mõjuga testi 

läbimisele (ptk 3.2). 

 Sportimise sagedus ajateenistuses on teenis-

tuseelse ajaga võrreldes individuaalselt muut-

lik (nii sagenev kui harvenev) (ptk 3.2). 

 Ajateenistus avardab ajateenijate teatud osa 

sportimisvõimalusi teenistuseelse ajaga võr-

reldes ja võib kahandada suure treeninguko-

gemusega ajateenijate sportimismotivatsiooni 

(ptk 3.2). 

 Ajateenijate füüsiline vorm valdavalt paraneb. 

Kuna teenistuse jooksul paraneb rohkem pi-

gem tagasihoidliku kehalise võimekusega tee-

nistusse astunute  seas ning heas vormis ol-

nute seas muutub vähe, siis toimub teenistuse 

käigus ajateenijate kehalise võimekuse mär-

gatav ühtlustumine. Füüsilise vormi muutuse 

subjektiivne hinnang on sellele vastavalt eri-

nev – nii positiivne kui negatiivne (ptk 3.2). 

 Suurem füüsiline võimekus ning selle parane-

mine teenistuse jooksul ning positiivne hoiak 

Kaitseväe ning kitsamalt ajateenistuse organi-

satsiooni suhtes  on teineteisega kaasnevad 

nähtused (ptk 3.3). 

 Juuli eelkutse ajateenijate andmetele tugine-

des tulevad erialakursuse eelistuse puhul 

esile erinevused vene ja eesti kodukeelega 

ajateenijate vahel. Eesti kodukeelega ajateeni-

jad on tunduvalt enam orienteeritud noore-

mallohvitseride kursusel osalemisele kui vene 

kodukeelega ajateenijad, kes pigem eelistavad 

autojuhi kursust. Otse koolipingist teenistusse 

astuvad ajateenijad soovivad enam jätkata 

eestvedamise oskuste kujundamist võrreldes 

eelnevalt tööturul osalenud ajateenijatega 

(ptk 4.2).  

 Varasem enesehinnanguline liidriks olemise 

kogemus suurendab soovi osaleda nooremal-

lohvitseride kursusel, samuti suurendab seda 

varasem riigikaitse või sisejulgeolekuga seo-

tud organisatsioonides osalemine (ptk 4.2). Or-

ganisatsiooni kuulumine tähendab selgemat 
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orienteeritust liikumaks teenistusalaselt hie-

rarhias ülesse poole ning oma teenistuskar-

jääri paremat planeerimist (ptk 4.3). 

 Ajateenijad, kes on haritumad ja suurema elu-

kogemusega (ealt vanemad ja/ või töötavad) 

oskavad paremini siduda oma senise erialase 

profiili/õpingud ootustega ajateenistuses 

omandatavate oskuste suhtes, mis omakorda 

tähendab suuremat nõudlikkust teenistusele 

(ptk 4.2).  

 Teenistuse alguses nooremallohvitseri eriala-

kursusel osaleda soovinud ajateenijates on 

teenistuse lõpus 72% jõudnud nooremseer-

sandi auastmesse (ptk 4.2).   

 Orienteeritus juhtimisele ning motiveeritus 

ajateenistusse panustada suurendab karjääri 

tegemise võimalust ajateenistuses. Aktiivse-

tel vabatahtlikel (isikliku avalduse alusel tee-

nistusse astunud ajateenijad, kes ka vaba-

tahtliku teenistuse korral tuleksid aega tee-

nima) on tunduvalt suurem tõenäosus jõuda 

nooremseersandi auastmesse, ja samuti neil 

ajateenijatel, kel oli teenistuse alguses selge 

soov asuda nooremallohvitseride kursusele 

(ptk 4.2).   

 Eesti kodukeelega ajateenijate šansid saada 

nooremseersandiks on 2,3 korda suuremad 

kui vene kodukeelega ajateenijatel. Suures 

osas tuleneb see erinevus vene kodukeelega 

ajateenijate väiksemast soovis osaleda NAK-

il, kuid samas ka piiratumast eelistuste reali-

seerimisest. Ajateenistuse alguses nooremal-

lohvitseride kursust eelistanud eesti koduse 

keelega ajateenijatest lõpetas 72,5% teenis-

tuse nooremseersandi auastmes, vene ko-

duse keelega ajateenijatest aga 55%. (ptk 4.2).   

 NAK eelistuse ja selle mitterealiseerumise 

põhjused on seotud peamiselt oskuste ja või-

mete vajakajäämisega: kesine keeleoskus, 

kehtestatud normidele mittevastav füüsiline 

vorm või õppimisalane võimekus ja edukus. 

(ptk 4.3).   

 Ajateenijad, kel puudus teenistuse alguses 

NAK kursuse eelistus, kuid tõusid teenistuse 

jooksul nooremseersandi auastmesse hakka-

sid oma väljaõppe kogemuse kaudu rohkem 

väärtustama juhtimisoskuste, sotsiaalsete os-

kuste õpetamist ajateenistuses ning paremini 

mõistma ajateenistuse rolli reservväe väl-

jaõpetamisel mobilisatsiooniks ning arusaama 

teenistuse rollist rühma sidususe kujundami-

sel (ptk 4.3) 

 Ligi kümnendikul ajateenijatest oli teenistusse 

astudes mõni laenu- või finantskohustus. 

Kõige enam olid ajateenijad võtnud väikelaenu 

ja/või oli neil järelmaksukohustus. Ajateenijad, 

kellel oli finantskohustus, pöördusid tõenäoli-

semalt teenistuse jooksul ka tugiteenuste 

pool. (ptk 5.1).  

 Tugiteenuste olemasolust ajateenistuses ol-

lakse teadlikud, aga teenuseid kasutatakse 

vähe. Need, kes tugiteenuseid kasutasid, jäid 

nendega rahule. Kõige rohkem oldi rahul tugi-

teenuse osutaja sõbralikkuse ja abivalmidu-

sega. Kõige vajalikumaks hindavad ajateenijad 

psühholoogi ja sotsiaaltöötaja tugiteenust (ptk 

5.2). 

 Tugiteenuste poole mittepöördumise peamised 

põhjused on probleemide mitteesinemine või 

nendega iseseisvalt toimetulemine.  

 Majandusliku olukorra ja tugiteenuste poole 

pöördumise vahel on seos. Neil, kellel on ma-

janduslikult hästi, on väiksem tõenäosus tugi-

teenuste poole pöörduda kui neil, kellel on 

raskusi toimetulekul (ptk 5.4). 

 Üldiselt puutusid ajateenijad eriolukorra ajal 

kokku rohkem n-ö „isiklike muredega“ ning 

teenistusalased mured olid vähemtähtsad.  

Ajateenistuse jooksul tugiteenuste poole pöör-

dunud ajateenijatel kasvas eriolukorra ajal 

mure enda ja oma lähedaste pärast, samuti ta-

jusid nad keskmisest enam väljaõppe mahu 

suurenemist ning taseme langust. Tugitee-

nuste poole pöördujad on pigem need, kes tun-

nistavad ja teadvustavad endale probleemide 

olemasolu (ptk 5.4).  

 Kõige tõenäolisemalt on nii üldine rahulolu 

ajateenistusega kui ka rahulolu selle üksikute 

külgedega seotud mitte niivõrd ajateenistuses 
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toimuvaga (ehkki loomulikult ka sellega), kui-

võrd Kitseväe väliste teguritega ehk sellega, 

millise suhtumise ja milliste tunnetega kutse-

alune ajateenistusse saabub. Kui suhtumine 

ajateenistusse on positiivne, siis on reeglina 

positiivne ka rahulolu nii ajateenistusega kui 

ka selle üksikute külgedega. Kui aga ajatee-

nistusse tullakse vastumeelselt, leitakse ka 

rohkem põhjusi rahulolematuseks. Sellest jä-

reldub, et võitlusvõimelise Kaitseväe reservi 

ettevalmistamine peaks algama juba enne 

ajateenistust, tsiviilelus ja eelkõige koolipin-

gis. Samuti oleks selleks vaja saavutada ava-

likkuses suurem respekt ajateenistuse läbinud 

reservväelaste suhtes. 
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SISSEJUHATUS 

Kompleksuuringu raames toimus ajateenijate kü-

sitlus juba neljandat korda. Kui 2018/2019 aasta kü-

sitluses olid uuringu tähelepanu all isiksuseoma-

dused ja probleemsed suhted ajateenistuses, siis 

2019/2020 aasta ajateenijate uuringus olid eritee-

madeks ajateenijate laenukohustused, teadlikkus 

ajateenistuse ajal pakutavatest teenustest ning 

nende kasutamine; füüsiline ettevalmistus ja või-

mekus ning erandkorras lisandus küsimuste plokk 

eriolukorra tajutud mõjude kohta ajateenistuses. 

Aruanne annab ülevaate põhilistest tulemustest, 

keskendudes peamiselt uuringu eelpoolnimetatud 

küsimuste plokkidele.  

2018/2019 aasta aruande lõppu koostasime lisa 

joonistega, mis andsid võrdleva ülevaate kolme 

aastakäigu (2016., 2017. ja 2018. aastal ajateenistust 

alustanud) ajateenijate profiilist, hoiakutest ja ra-

hulolust. Ka sel aastal järgime sama formaati esi-

tades aruande lõpus aegread nelja aastakäigu aja-

teenijate kohta.  

Aruanne koosneb järgmistest peatükkidest ja lisa-

dest:  

 Peatükk 1 annab ülevaate Kaitseväe inimvara 

hetkeseisust ja ajateenijate sotsiaaldemog-

raafilisest profiilist ning juhatab sisse aruande 

analüütilised põhiteemad.  

 Peatükk 2 keskendub ajateenijate informeeri-

tusele, rahulolule ning  ühiskondlikele ning 

ajateenistusega seotud hoiakutele. 

 Peatükis 3 analüüsitakse ajateenijate kehalise 

võimekusega seonduvat. Käsitlemist leiavad 

nii objektiivsed kehalise võimekuse näitajad 

(kehaliste võimete kontrolltestide tulemused) 

 
1 Vt Allik, S., Talves (2016). Inimressursi kompleksuu-

ringu väljatöötamine kaitsevaldkonnas. L. Oja (toim.) 
Inimressurss ja riigikaitse: Tervis, lk. 13–23. 

kui ka ajateenijate sellealased hoiakud ja 

ootused, sportimisvõimalused ajateenistuses, 

treenitus ja treenituse tajutud muutus ajatee-

nistuse jooksul.  

 Peatükis 4 on fookuses suhted ajateenistuses: 

suhtemustrite ülekandumine tsiviilelust aja-

teenistusse (koolis suhted eakaaslastega vs 

suhted ajateenistuses). Lisaks analüüsitakse 

edukust ajateenistuses (auaste) ning  seda 

mõjutavaid ja kujundavaid tegureid  

 Peatükk 5 annab ülevaate teenuste (sotsiaal-

töötaja, psühholoog, kaplan) kasutamisest aja-

teenistuses ning sellest, millest sõltub teenus-

test teadlikkus ja nende kasutamise vajadus. 

Lisaks selgitatakse eriolukorra mõju ajatee-

nistusele. Põgusalt peatutakse ajateenijate 

laenude ja liisingutega seotud rahalistel ko-

hustustel.  

Lühiülevaade uuringu korral-
dusest  

Eesti Kaitseväe inimvara uurimiseks 2015. aastal 

algatatud kompleksuuringu1 2 keskmes on kahes 

etapis – ajateenistuse alguses ja lõpus reserviar-

vamise eel – toimuvad ajateenijate küsitlused (joo-

nis i). Iga kutse ja ajateenistuse alguses toimuva 

küsitlusvooru kohta tehakse eraldi kokkuvõtvad 

miniraportid ning koos ajateenistuse lõpus kogutud 

2 Kasearu, K., Murakas, R., Talves, K., Trumm, A., Truusa, 
T-T. (2017). Ajateenijate kompleksuuring: metodoloo-
giline ülevaade. A. Trumm (toim.) Riigikaitse inimvara 
kaardistamine: uuringute tulemusi, lk. 9–14. 
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andmetega teostatakse põhianalüüs, mille tulemu-

sed avalikustatakse iga-aastastes aruannetes3. Li-

saks on seni korraldatud mitmeid eriuuringuid: re-

servväelaste küsitlus, tööandjate uuring ja 

drillseersantide uuring, mille tulemuste põhjal on 

avaldatud mitmeid publikatsioone4 5 6. Alates 2019. 

aastast küsitletakse kõiki kutseid ning võrreldes 

varasemaga viiakse eraldi küsitlus läbi ka jaanuari 

eelkutse ajateenijate hulgas7. See on suurendanud 

küsitluste arvu aastas seniselt kolmelt voorult 

viiele:  

 jaanuari eelkutse I laine küsitlus jaanuaris-

veebruaris 

 juuli eelkutse ja oktoobri põhikutse II laine kü-

sitlus aprillis-mais (eelneva aasta ajateenijate 

aastakäik) 

 juuli eelkutse I laine küsitlus juulis-augustis 

 oktoobri põhikutse I laine küsitlus oktoobris  

 jaanuari eelkutse II laine küsitlus novembris.  

Joonis i. Kompleksuuringu ajateenijate küsitlused 2016-2020.  

Alates 2016. aastast on ajateenijate hulgas korral-

datud kokku 20 küsitlust. Ajateenijate küsitluste 

korraldus on eri aastatel olnud sarnane: küsitlused 

toimusid väeosades, kus ajateenijad täitsid elekt-

roonilise ankeedi Tartu Ülikooli LimeSurvey kesk-

konnas. Vastamiseks jagati neile kätte inter-

netiühendusega tahvelarvutid. Enne ankeedile 

vastamist tutvustati uuringut ja paluti kinnitada 

oma nõusolek uuringus osalemiseks. Tulenevalt 

kevadel 2020 kehtestatud eriolukorrast, ei olnud 

võimalik Tartu Ülikooli uurimisrühma küsitlejatel 

väeosades ise küsitlust läbi viia ning väeosadel pa-

luti endil korraldada ankeedi täitmine. Uuringus 

osalemine oli vabatahtlik, samuti nägi metoodika 

 
3 Aruanded on kättesaadavad: 

https://www.kvak.ee/kompleksuuring/ 
4 SJKK artiklikogumik: Riigikaitse inimvara kaardista-

mine: uuringute tulemused (2017). Tartu Ülikool. 
5 „Ajateenistusest Eesti Kaitseväes“ (2018). Ajakirja Sõ-

jateadlane erinumber (6/2018). 
6 Truusa, T.-T.; Kasearu K.; Tooding, L.-M. (2018). The Ef-

fects of Conscript Service on the Recruitment of Pro-
fessional Soldiers. Contemporary Military Challenges, 
2018(2), lk 37-54 

ette võimalust soovi korral ankeedi täitmine kat-

kestada. 

2019. aastal ajateenistust alustanud ajateenijate 

uuringu esimese etapi küsitlus toimus jaanuari 

eelkutsega teenistusse astunud ajateenijatele aja-

vahemikus 26.01-14.02, juuli eelkutsega 05.07-

10.08 ning põhikutsega teenistusse astunud ajatee-

nijatele ajavahemikus 05.10 – 14.10. 2019. Teise 

uuringu-etapi küsitlus toimus jaanuari eelkutse 

puhul 01.11-25.11.2019 ning juuli ja oktoobri kutsete 

puhul 25.04-15.05.2020.  

Küsitluses osalenud jagunevad kolme rühma: 1) ai-

nult 1. etapis osalenud, 2) ainult 2. etapis osalenud 

7 Jaanuari eelkutse ajateenijate 2019. aasta uuringu 
fookus oli drillseersantidel ning ankeedi küsimused 
ja ülesehitus ei ole üksühele sama juuli eelkutse ja 
oktoobri põhikutse ankeetidega. Drillseersantide 
uuringu kohta on koostatud eraldi raport ja esitatud 
Kaitseväele.  

2020/21 

(1 etapp)

3315 
osalejat

2019/20 

(2 etappi)

2648 
osalejat

2018/19 

(2 etappi)

2787 
osalejat

2017/18 

(2 etappi)

2958 
osalejat

2016/17 

(3 etappi)

3074 
osalejat
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ja 3) mõlemas etapis osalenud. Tabelis i on esitatud 

uuringuetappide kirjeldus osalenute arvu alusel. 

Vähemalt ühes küsitlusetapis osales 96% 2019. 

aastal teenistusse asunud ajateenijaist. Kuigi eri 

etappidel on osalusprotsent erisugune, näitas ana-

lüüs ajateenijate sotsiaal-demograafilise tausta ja 

kesksete hoiakutunnuste jaotustes väga väikesi 

erinevusi, mis võimaldab küsitlusest kõrvalejää-

mist arvestada juhuslikena (üksikutes näitajates 

kuni 1-2% võrra, andmeid ei ole lisatud, huvi korral 

pöörduda uurimisrühma poole).  

 

Tabel i. Küsitluses osalejate arv ning osakaal kõigist ajateenijatest erinevates küsitlusvoorudes. 

  2019 jaanuari 
eelkutse  

2019 juuli eel-
kutse  

2019 oktoobri 
põhikutse  

Kokku  

  N % N % N % N % 

I etapil küsitletute 
arv 

367 89,3 1665 90,4 983 90,8 3015 90,4 

II etapil küsitletute 
arv 

319 77,6 1279 69,4 711 65,7 2309 69,2 

I ja II etapil küsit-
letute arv 

292 71 1144 62,1 697 64,4 2133 63,9 

Vähemalt ühel etapil 
küsitletute arv 

394 95,8 1800 97,7 997 92,1 3191 95,7 

Ajateenistust alusta-
nute arv 

411 100 1842 100 1083 100 3336 100,0 
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1. INIMVARA HETKESEIS JA 
AJATEENIJATE PROFIIL  

1.1. Kaitseväe inimvara  

Kaitseressursside Ameti iga-aastased raportid an-

navad hea ülevaate inimvara hetkeseisust kaitse-

valdkonnas. Seega ei hakka me siinkohal neid arve 

kordama, vaid tausta loomiseks ning edasiste 

suundumiste prognoosimiseks esitame 17-27-aas-

tase meessoost rahvastiku prognoosi aastani 2025 

(vt joonis 1.1). Statistikaameti andmetele tugineva 

rahvastikuprognoosi alusel on näha, et 17-27-aas-

taste meeste arvu madalpunkt saabub 2022 aastal, 

mille järel hakkab kutsealiste rühm taas suure-

nema. Seetõttu on ka ootuspärane, et aasta-aas-

talt kasvab kutsealuste seas 18-19-aastaste osa-

kaal. Selline üldine suundumus toetab igati ajatee-

nijate kutsumist teenistusse nooremas vanuses – 

koheselt peale põhi-, kutse- või keskhariduse 

omandamist. Teisalt on aasta-aastalt vähenemas 

mittekodanike osakaal nooremates vanusrühma-

des, nt käesoleval aastal on 15-19-aastastest noor-

meestest 5% mittekodanikud8. Kuigi ajateenijate 

vanuselisel heterogeensusel võivad olla omad 

plussid, siis suurem homogeensus ning ühtlasem 

muster ajateenistuse planeerimisel isiklikul elu-

teel aitab ajateenistuse muuta elukäigu normaal-

seks osaks, mitte aga katkestuseks9.

Joonis 1.1. 17-27-aastaste noormeeste arv ja prognoositav arv aastatel 2016-2025 (Allikas: Statistikaa-
met).  

 
8 Statistikaameti andmebaas. 9 Truusa, T.T & Talves, K. (2018) – What if They Forget 

Who I am? Fears of Estonian Conscripts in Connection 
with the Service. Sõjateadlane 6, 170−195 
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Joonis 1.2. 18-19-aastaste noormeeste arv kohordis ning ajateenijate arv ning nende osakaal kohordis 
aastatel 2016-2020 (Allikas: Statistikaamet, KRA).  

Kui sünnikohordist järjest suurem osa inimestest 

läbib ajateenistuse, siis see legitimeerib ka vas-

tava käitumise. Vaadates, kui suure osakaalu moo-

dustavad ajateenijad vastava aasta sünnikohor-

dist, siis leiab kinnitust kasvav trend. Kui 2016 aas-

tal moodustasid 18-20-aastased ajateenijad ligi-

kaudu 10% oma sünnikohordist, siis aastal 2019 15% 

ning 2020 peaaegu viiendiku (vt joonis 1.2) 

1.2. Ajateenijate sotsiaalde-
mograafiline profiil  

2019. aastal oli ajateenijate keskmine vanus aja-

teenistusse astumisel 20,1 aastat (standardhälve 

1,5 aastat). Kompleksuuringu algusega võrreldes 

on aasta-aastalt teenistusse asunud järjest noore-

mad ajateenijad: kuni 19-aastaste osatähtsus oli 

2016. aastal 26% ja 2019. aastal 48%, 22-aastaste ja 

vanemate osatähtsus seevastu langes 31% juurest 

18% juurde (joonis L1.1 aruande lisas )10. Kutsete lõi-

kes tuleb selgelt esile, et jaanuaris teenistust alus-

tanud ajateenijad on keskmiselt vanemad (20,5 

eluaastat, SD=1,5) kui seda juuli eelkutse (M=20,2 

 
10 Aruande käesoleva peatüki teksti ja lisas 1 olevate 

jooniste arvaandmeid kõrvutades tuleb arvestada, et 
tekstis esitatud andmed hõlmavad nii juuli, oktoobri 

SD=1,6) ja oktoobri põhikutse (19,9 eluaastat, 

SD=1,4) ajateenijad (F (23102)=27,56; p ≤ 0,001).  

Põhiharidusega või selle alusel omandatud kutse-

haridusega oli 24%, keskharidusega 54% ja kesk-

hariduse järel omandatud haridusega (kutsehari-

dus keskhariduse alusel, bakalaureuseastme või 

magistriastme haridus, rakenduskõrgharidus) 22% 

teenistusse asunutest. Ligilähedaselt selline oli 

jaotus ka eelmisel kolmel uuringuaastal (joonis 

L1.2). Vaadates eraldi kahe eelkutse ja põhikutse 

ajateenijate haridusprofiili, näeme me ootuspära-

selt selgeid erinevusi. Põhikutse ajateenijate profiil 

eristub selgesti eelkutsete ajateenijate profiilist ja 

seda peamiselt põhihariduse ja keskharidusest 

kõrgema haridustasemega ajateenijate osakaa-

lude poolest. Jaanuari eelkutse ajateenijate hulgas 

on keskharidusele järgneva haridusega ajateeni-

jate osakaal 34%, juuli eelkutse puhul 29% ja ok-

toobri põhikutse ajateenijatest 10%; põhiharidu-

sega ajateenijate osakaalud on vastavalt 19%, 15% 

ja 40%.   

Ootuspäraselt on ajateenistusse astujate hulgas 

otse koolipingist teenistusse astujate osakaal 

kui ka jaanuari kutset; lisas olevad joonised aga ai-
nult juuli ja oktoobri kutset (selleks, et tagada and-
mete võrreldavus varasemate aastatega). 
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kõige kõrgem juuli eelkutse ajateenijate hulgas – 

57%, järgneb oktoobri põhikutse 38% ning kõige 

madalam on õppijate osakaal jaanuari eelkutse 

hulgas – 17,5%. Jaanuari eelkutse ajateenijate hul-

gast poole moodustavad  oskus- ja lihttöölised.  

Ligi viiendiku (18%) ajateenijate peamine kodune 

keel on vene keel. Antud osakaal on vastavuses ül-

dise etnilise jaotusega vastavates sünnikohortides. 

Aastal 2016 moodustasid mitte-eesti etnilise taus-

taga noormehed 15-19-aastastest noormeeste va-

nusrühmast 14,7%11.  Vene koduse keelega ajatee-

nijate osakaal on suurim jaanuari eelkutse ajatee-

nijate seas moodustades 28% ning madalaim põhi-

kutse ajateenijate hulgas – 13,5%. Alates 2019. aas-

tast on nii alguse kui lõpu küsitlusse lisatud täp-

sustav küsimus eesti  keele oskuse taseme kohta; 

info vene koduse keelega ajateenijate eesti keele 

oskuse kohta on esitatud peatükis 2.  

Suuremast linnast (Tallinn, Tartu, Narva) tuli 42,5%, 

väiksemast linnast 32%, maalt 14% ja alevikust 11% 

ajateenijatest. Jaanuari eelkutse ajateenijate hul-

gas on mõnevõrra proportsionaalselt rohkem neid, 

kes on pärit suuremast linnast. See on aga oma-

korda seotud venekeelsete ajateenijate suurema 

hulgaga jaanuari eelkutse ajateenijate hulgas.  

Kümnendik kinnitab oma leibkonnas majandusliku 

toimetuleku raskusi, üle kolmandiku nendib toime-

tulekut ilma enesele erilist lubamata ja 57% head 

toimetulekut. Kuigi üldiselt võib öelda, et ajateeni-

jad hindavad oma leibkonna toimetuleku pigem 

heaks, siis eraldi tuleb välja grupp, kel on raskusi 

hakkama saamisega (vt ptk 5).  

Riigikaitseõpetuse läbisid koolis pooled (49,6%) 

2019. aastal teenistusse asunutest (jaanuari eel-

kutsest tulijaist 49%, juuli eelkutsest 56% ja ok-

toobri põhikutsest 39%). Võrreldes 2017. aastaga on 

riigikaitseõpetuse läbinute osakaal kasvanud 8 

protsendipunkti võrra (vt joonis lisas L1.9).  

Kokkuvõttes võib öelda, et ajateenijate sotsiaalde-

mograafiline profiil on 2019. aastal üldjoontes sar-

nane varasematele aastatele. Kogu kompleksuu-

ringu vältel (2016-2019) on täheldatav ajateenijate 

 
11 Statistikaameti andmebaas, 2020 

keskmise vanuse märkimisväärne langus, vane-

mate ajateenijate (25-28-aastased) arvu vähene-

mise tõttu on vähenenud ka kõrgharidusega ning 

suurenenud keskharidusega ajateenijate osakaal. 

Selged erinevused ilmnevad aga eel- ja põhi-

kutsega teenistusse tulnud ajateenijate sotsiaal-

demograafilise profiili vahel. 

1.3. Ajateenistusse tulek 

Isikliku avalduse alusel tuli ajateenistusse 45%, 

kusjuures kutsete lõikes on suured erinevused. 

Jaanuari eelkutse ajateenijatest 34%, juuli eel-

kutse ajateenijatest 42% ja põhikutse ajateenija-

test 53%.  

Hea meelega tuli ajateenistusse iga seitsmes vas-

tanu (14,4%), enam kui kolmandik (37,6%) oli valmis 

oma kohust täitma, sama suur osa ajateenijatest 

(37,3%) oleks võimalusel teenistusse tulemata jät-

nud ning enam kui kümnendik (10,7%) tuli tee-

nistusse täiesti vastumeelselt. Ligikaudu sarnase 

meelsusega on olnud ka varasematel aastatel tee-

nistusse tulnud ajateenijad (vt joonis L1.11 lisas). 

Jooniselt 1.3 on selgesti näha erinevus juuli ja jaa-

nuari eelkutsega teenistusse tulnud ajateenijate 

äärmuslikes positiivsetes ja negatiivsetes hoiaku-

tes – kui juuli eelkutsega  tuli hea meelega ajatee-

nistusse iga kuues vastanu ja täiesti vastumeelselt 

iga kümnes, siis jaanuari kutsega tulnutest tuli 

vastumeelselt teenistusse pea iga viies ning hea 

meelega 12% ajateenijatest.  Lisaks ajateenistusse 

tuleku meelsusele küsiti ankeedis ka konkreetselt 

vabatahtlikult teenistusse tuleku kohta (küsimus 

„Kas astuksite ajateenistusse ka siis, kui see oleks 

vabatahtlik?“). 2019. aastal oleks kindlasti vaba-

tahtlikult teenistusse tulnud pisut enam kui küm-

nendik vastanutest, ligi 17% oleks seda teinud ar-

vatavasti, 36% arvatavasti mitte ning 37% kindlasti 

mitte. Selline hoiakute foon on aastatel 2016-2019 

olnud suhteliselt sarnane (vt joonis L1.14 lisas). 

  



 
 

Joonis 1.3. Hea meelega ja täiesti vastumeelselt ajateenistusse tulnute osakaal erinevate kutsete lõi-
kes. 

Ajateenistuse läbimise järel ajateenijate hoiakud 

teenistuse suhtes üldiselt pisut paranevad – vaba-

tahtlikult tuleks kindlasti ajateenistusse paari 

protsendipunkti võrra rohkem teenistusse kutsu-

tuid, samavõrra kahaneb nende osakaal, kes seda 

kindlasti mitte ei teeks (vt joonis L.1.15 lisas).  

Ajateenistusse astumise viisi ning ajateenistusse 

astumise meelsuse alusel oleme Kompleksuuringu 

raames töötanud välja ajateenija tüübi tunnuse.   

 aktiivsed vabatahtlikud (tulid oma avalduse 

alusel ja kindlasti/arvatavasti tuleksid ka va-

batahtlikku ajateenistusse) – 16,6%. 

 kohustuse ajastajad (tulid oma avalduse alu-

sel, kuid arvatavasti/kindlasti vabatahtlikku 

ajateenistusse ei tuleks) – 28,1%. 

 vabatahtlikud kutse ootajad (tulid kutse alusel 

ja arvatavasti/kindlasti tuleksid ka vabataht-

likku ajateenistusse) – 9,7% 

 vastumeelsed seadusetäitjad (tulid kutse alu-

sel ja arvatavasti/kindlasti ei tuleks vabataht-

likku ajateenistusse) – 45,6%. 

2019. aasta jooksul on ajateenijate seas enam kui 

10 protsendipunkti võrra vähenenud vastumeel-

sete seadusetäitjate osakaal (2019. aastal 44% ja 

2018. aastal 55%) ning samal ajal viie protsendi-

punkti võrra suurenenud nii aktiivsete vabatahtlike 

kui ka kohustuste ajastajate osakaal. Siiski, kogu 

vaatlusperioodi silmas pidades väga selget trendi 

välja ei joonistu (vt joonis lisas L1.13). 

Kõrvutades 2019. aasta juuli, oktoobri ja jaanuari 

kutse ajateenijate profiile, on märgata selgeid eri-

susi (tabel 1.1.). Kõige enam on aktiivseid vabataht-

likke (ligi 2/5) eelkutsega teenistusse tulnute ning 

kõige vähem (12%) jaanuari kutse ajateenijate 

seas. Jaanuari kutse seas on kõige enam vastu-

meelseid seadusetäitjaid, kõige vähem aga põhi-

kutsega teenistusse tulnute seas. Põhikutse erineb 

teistest ka kõige suurema kohustuste ajastajate 

osakaalu poolest. 
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Tabel 1.1. Ajateenistusse tulnute jagunemine ajateenija tüüpide vahel juuli, oktoobri ja jaanuari kutse 
vahel 2019. aastal.  

Ajateenija tüüp  Juuli kutse Oktoobri kutse Jaanuari kutse 
Kõik aja-
teenijad 

Aktiivsed vabatahtli-
kud 

N 284 138 40 462 

% 18,5% 15,3% 11,8% 16,6% 

Kohustuse ajastajad 
N 359 348 75 782 

% 23,4% 38,5% 22,1% 28,1% 

Vabatahtlikud kutse 
ootajad 

N 159 83 28 270 

% 10,3% 9,2% 8,2% 9,7% 

Vastumeelsed sea-
dusetäitjad 

N 735 335 197 1267 

% 47,8% 37,1% 57,9% 45,6% 

Kõik ajateenijad 
N 1537 904 340 2781 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1.4. Ajateenijate hoiakud Kait-
seväe ja ajateenistuse 
suhtes 

Nagu varasematel aastatel, nii ka 2019. aasta kü-

sitluses uuriti ajateenistusse tulijate hoiakuid Kait-

seväe ja ajateenistuse suhtes. 

Hoiakuid ajateenistusse tuleku suhtes mõjutab 

kindlasti see, kui mainekaks Kaitseväge kui insti-

tutsiooni peetakse. Üldine usaldus Kaitseväe vastu 

on Eesti ühiskonnas kõrge – 4/5 Eesti elanikest pi-

das 2019. aastal Kaitseväge usaldusväärseks orga-

nisatsiooniks (Kaitseväest veel usaldusväärse-

maks peeti üksnes  päästeteenistusi ning politseid 

ja piirivalvet)12.  

Ajateenistusse tulnutelt küsiti, milliseks nad 10-

pallisel skaalal hindavad Kaitseväe mainet. Selli-

sel skaalal oli kõigi ajateenijate keskmine hinnang 

5,8 (standardhälve 2,3). Kaitseväe mainet hindavad 

keskmiselt pisut kõrgemalt juuli eelkutsega tee-

nistusse tulnud (5,9) ning  keskmiselt märgatavalt 

madalamalt jaanuari kutse ajateenijad (5,4). Kait-

seväe mainet peab kõrgeks (skaalapunktid 7-10) 

43% ja keskmisest madalamaks (skaalapunktid 1-

4) 28%  kõikidest 2019. aastal küsitletud ajateeni-

jatest. 

Nii riigi julgeoleku tagamise kui ka isikliku arengu 

seisukohast peab ajateenistuse läbimist väga olu-

liseks viiendik (vastavalt 21% ja 20%), täiesti mitte-

vajalikuks aga 14% teenistusse tulnud ajateenija-

test. Sellised hoiakute proportsioonid on püsinud 

enam-vähem muutumatuna 2016. aastast alates 

(vt joonised L1.18 ja L1.20lisas). Erinevate kutsete 

lõikes eristuvad oma negatiivsema suhtumise poo-

lest jaanuari kutse ajateenijad (joonis 1.4).   

 

 
12 Vt https://kaitseministeerium.ee/sites/default/fi-

les/elfinder/article_files/avalik_arvamus_ja_riigi-
kaitse_sygis_2019_0.pdf 
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Joonis 1.4. Ajateenijate hinnangud ajateenistuse vajalikkusele teenistuse alguses kutsete lõikes. 
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2. RAHULOLU 

AJATEENISTUSEGA 

Ajateenistuse põhieesmärgiks on Kaitseväe võit-

lusvõimeliste reservüksuste ettevalmistamine 

Eesti riigi kaitseks. Seega on Kaitseväe põhiline tä-

helepanu suunatud ajateenijate riigikaitsealaste 

põhiteadmiste ja -oskuste andmisele ning nende 

ühtse meeskonnana tegutsema õpetamisele. Kuid 

lisaks neile võitlusvõimet iseloomustavatele kri-

teeriumitele, on reservüksuste tegutsemise juures 

väga oluline ka nende isikkoosseisu motivatsioon. 

See, kui motiveeritud on reservväelased oma kait-

seväeliste kohustuste täitmisel, sõltub olulisel 

määral sellest, milline mulje ja mälestused jäid 

neile läbitud ajateenistusest. Seega on lisaks aja-

teenijate riigikaitse alasele väljaõpetamisele tar-

vis tegeleda ka nende motivatsiooni ja rahulolu ta-

gamisega. 

Kompleksuuringus võetakse vaatluse alla nii ra-

hulolu ajateenistusega tervikuna kui ka rahulolu 

üksikute ajateenistusega seotud aspektide suhtes, 

samuti peamised ajateenistusega rahulolu mõjuta-

vad tegurid. 

Rahulolu ajateenistusega on võimalik loomulikult 

küsida ainult neilt ajateenijatelt, kes on oma aja-

teenistust lõpetamas. Seetõttu käsitlevad selle 

peatüki andmed vaid neid ajateenijaid, kes vastasid 

küsitlusele 2020. aasta mais-juunis ning jätab kõr-

vale ainult ajateenistuse alguses küsitlusele vas-

tanud ning jaanuari kutses osalenud ajateenijad. 

Selle tõttu võib üksikute tulemuste jaotustes olla 

 
13 aastanumber 2016 tähistab siinkohal seda, et rahu-

lolu on mõõdetud 2016. aastal ajateenitusse kutsutute 
seas, kes arvati reservi 2017. aastal. 

erinevusi käesoleva aruande esimeses peatükis 

või Lisas 1 esitatud andmetega võrreldes. 

Lisaks kaitseväe väeosades toimunud väljaõppele 

ja selle läbimise tingimustele mõjutavad rahulolu 

mitmed Kaitseväe-välised aspektid, mida ajatee-

nistuse läbiviimisel arvestada tuleks. See, millise 

informeerituse ja (nii mentaalse kui ka füüsilise) 

ettevalmistusega ajateenistusse tullakse, millised 

on ajateenija ootused ehk milliseid oskusi, või-

mekusi ja teadmisi seal loodetakse omandada, 

milline on ajateenija suhtumine ajateenistuse va-

jalikkusesse nii ühiskonna jaoks tervikuna kui 

konkreetselt tema enese jaoks, milline on ajatee-

nija rahulolu oma eluga jms. 

2.1. Üldine rahulolu 

Ajateenistusega rahulolu mõõtmiseks oli 2017.-

2019. aasta  ajateenijate küsitluses  kasutusel viie-

palline skaala (ei ole üldse rahul – väga rahul (vt 

joonis 2.1). Jooniselt nähtub, et teenistusega rahule 

jäänute (väga rahul + pigem rahul) osakaal kõigist 

ajateenijatest on kasvanud veidi enam kui kolman-

dikult 2017. aastal kuni enam kui pooleni 2019. aas-

tal ning rahulolematute osakaal kahanenud 44-lt 

protsendilt 27 protsendini.  Täiesti rahulolematute 

(vastusevariant „üldse mitte rahul“) osakaal on sa-

mal ajavahemikul vähenenud rohkem kui kaks 

korda. 2016. aastal13 kasutati küsitluses neljapalli-
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list skaalat  ning  ajateenijatest  10%  oli teenistu-

sega  igati rahul, 49% pigem rahul, 28% pigem mit-

terahul ning  13% üldse mitte rahul. 

Võrreldes viimaste aastate viiepallise skaala abil 

saadud tulemusi varasematega, võib oletada, et nn 

hall ala (need, kes ei ole rahul ega mitte rahul) on 

kujunenud peamiselt neljapallisel skaalal posi-

tiivse hinnangu andnute arvel. Sest ka üldiselt ra-

hulolevate ajateenijate puhul leidub ajateenistuses 

ilmselt ka selliseid aspekte, millega täiel määral 

rahule jääda ei saa.  

.  

Joonis 2.1. – Rahulolu ajateenistusega 2017.–2019. aastal (%) 

 

Joonis 2.2. Rahulolu ajateenistusega Eesti Kaitseväes aastatel 2007-2016. Allikas: Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute Keskus, Turu-uuringute AS.  

Kuni aastani 2016 viis Kaitseressursside Ameti tel-

limusel ajateenistusest reservi arvatute seas kü-

sitlusi läbi esmalt Rahvusvaheline Kaitseuuringute 

Keskus (2007–2013) ning seejärel Turu-uuringute 

AS (2014-2016). Ka neis küsitlustes mõõdeti rahu-

lolu ajateenistusega neljapallise rahulolu-skaala 

abil (kas jäite oma teenistusega täiesti rahule, ül-

diselt rahule, pigem ei jäänud rahule, ei jäänud 
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üldse rahule). Küsitlusperioodi jooksul esines ra-

hulolus suuremaid ja väiksemaid kõikumisi, kuid 

alates 2011. aastast võib öelda, et keskeltläbi jäi 

ajateenistusega täielikult või üldiselt rahule kaks 

kolmandikku ning rahulolematuid (pigem või üldse 

ei jäänud rahule) oli kolmandik (joonis 2.2). 

 

2.2. Rahulolu ajateenistuse 
erinevate külgedega 

Lisaks üldisele rahulolule ajateenistusega palu-

takse ajateenistuse läbinutel hinnata ka selle kah-

teteist erinevat aspekti, alates väljaõppest ja va-

rustusest kuni elamistingimuste ja toitlustamiseni 

(joonis 2.3). 

Kõige kõrgemaid rahulolupalle teenivad ajateeni-

jate omavahelised suhted, elamistingimused ja 

sportimisvõimalused, millele annab positiivse hin-

nangu enam kui 70 protsenti vastanutest. Kõige 

vähem ollakse rahul ajateenijate käsutuses olnud 

varustusega. Ka võimalustega vaba aja veetmiseks 

jäi rahule alla poole vastanutest 

Joonis 2.3. Rahulolu ajateenistuse erinevate külgedega (%). 
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negatiivseid külgi ning keskmisest oluliselt mada-

lamaid ajateenistusega rahulolematud vastajad. 

Tabeli viimases veerus toome lisaks hinnangu-

keskmistele ära ka korrelatsioonikoefitsiendid ül-

dise rahulolu ja rahulolu üksikute komponentide 

vahel. Mida suurem on korrelatsioonikoefitsient, 

seda tugevam on seos üksikrahulolu ja üldise ra-

hulolu vahel. Korrelatsioonikoefitsientidest näh-

tub, et kõige tugevamini on üldrahuloluga seotud 

väljaõppele antud hinnang, teisele kohale jäävad 

suhted ülematega. 

Varasemate (aastatel 2007-2016 läbi viidud) uurin-

gute lahtistest vastustest on selgunud, et peamis-

teks asjaoludeks, millega ajateenijad ajateenistuse 

juures rahule ei jää, on väljaõppe vähene mõtesta-

tus ning ülemate negatiivne suhtumine. Seega on 

nende tegurite oluline kaal üldrahulolu juures üsna 

ootuspärane. 

 

Tabel 2.1. Keskmised hinnangud ajateenistuse üksikutele külgedele üldrahulolu gruppide lõikes  
(skaala 1-väga rahul, 2-pigem rahul, 3-ei rahul ega mitte rahul, 4-pigem ei ole rahul, 5-ei ole üldse 
rahul. NB! väiksem keskmine näitab suuremat rahulolu). 

Rahulolu aspekt KÕIK 

Üldrahulolu grupid 
Korrelat-
sioon ül-

dise rahu-
loluga 

rahul nii ja naa ei ole rahul 

Väljaõppega  2,71 2,17 2,83 3,70 ,704 

Elamistingimustega 2,25 1,96 2,31 2,78 ,436 

Toitlustamisega 2,46 2,23 2,47 2,91 ,373 

Meditsiiniabiga 2,54 2,28 2,56 3,03 ,450 

Sotsiaaltöö tugiteenusega 2,53 2,17 2,65 3,08 ,420 

Psühholoogi tugiteenusega 2,50 2,12 2,65 3,01 ,370 

Kaplaniteenustega 2,31 2,08 2,37 2,71 ,327 

Sportimisvõimalustega  2,28 2,05 2,32 2,71 ,394 

Ajateenijate omavaheliste 
suhetega 

2,19 1,89 2,26 2,72 ,441 

Suhetega ülemustega 2,37 1,96 2,41 3,15 ,559 

Võimalustega vaba aja 
veetmiseks 

2,78 2,42 2,78 3,48 ,493 

Teile antud varustusega 3,23 2,91 3,26 3,84 ,451 

 

Kui analüüsida rahuloluhinnangute faktorstruk-

tuuri, siis eristuvad kaks peamist faktorit, millest 

ühte koonduvad spetsiifiliselt kaitseväelised as-

pektid ajateenistuse juures (väljaõpe, varustus, 

suhted kaas-ajateenijate ja ülematega) ning teise 

ajateenistuse olmekeskkonda iseloomustavad tun-

nused (elamistingimused, toitlustamine, meditsii-

niabi, sportimis- ja vaba aja veetmise võimalused). 

Kolmandasse faktorisse koonduvad hinnangud tu-

giteenustele (psühholoogi, sotsiaaltöö ja kaplani 

teenused), kuna neile on hinnangute andjaid kõige 

vähem ning nad eristuvad seetõttu nii esimesest 

kui ka teisest eelnevalt nimetatud faktorist. 

2.3. Rahulolu ajateenistusega 
vastanute sotsiaaldemog-
raafiliste gruppide lõikes 

Oluliselt on erinev mees- ja naissoost ajateenijate 

rahulolu (joonis 2.4), kuid selle puhul tuleb arves-

tada, et küsitluses osalenud naisi oli vaid 20 ning 

naissoost isikud tulevad ajateenistusse vabatahtli-

kult ja tihti ka kindla eesmärgiga asuda tegevtee-

nistusse. See asjaolu muudab nende motivatsiooni 

ootuspäraselt keskmisest meessoost ajateenijast 

kõrgemaks. 
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Rahulolu ajateenistusega eristub kõige enam aja-

teenija koduse keele alusel. Kui eesti kodukeelega 

ajateenijaist jäi ajateenistusega rahule 57%, siis 

venekeelsetest vaid 42%. Rahulolematuid on aga 

vastavalt 25% ja 37%. 

Venekeelsete ajateenijate parem eesti keele oskus 

mõjutab ajateenistusega rahulolu positiivses suu-

nas, kuid see jääb ka vabalt eesti keelt valdavate 

venekeelsete seas ikkagi veidi madalamaks kui 

eesti kodukeelega vastajatel keskmiselt. Ajatee-

nistuse lõpus oli puuduva või vähese eesti keele 

oskusega 19% venekeelsetest vastanutest; pooled 

oskasid eesti keeles suhelda ning 31 protsenti val-

das eesti keelt vabalt. Neist esimestest jäi ajatee-

nistusega rahule vaid 25%, eesti keele valdajatest 

aga jäid rahule pooled. 

Ajateenija vanus statistiliselt olulist erinevust ra-

hulolus kaasa ei too, ehkki vanuse kasvades rahu-

lolu mõnevõrra langeb. Kuni 20 aastastest ajatee-

nistuse läbinutest jäi ajateenistusega rahule 57-

58%, 22-23 aastastest aga 48%. 

Erineva haridusega vastanutest jäid ajateenistu-

sega kõige vähem rahule kõrgharidusega ajatee-

nijad 

Joonis 2.4. Rahulolu ajateenistusega sotsiaaldemograafiliste gruppide lõikes (%). 

Venekeelsete ajateenijate puhul mõjutab  ajatee-

nistusega rahulolu  olulisel määral nende eesti 

keele oskus – mida parem keeleoskus, seda kõr-

gem rahulolu (joonis 2.4). Lisaks on ajateenistuse 
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üheks oluliseks tulemuseks ka venekeelsete aja-

teenijate eesti keele oskuse paranemine. Neist, 

kes ei saanud ajateenistuse alguses eesti keelest 

üldse aru (selliseid oli 15% venekeelsetest vasta-

jatest), jäi ka ajateenistuse lõppedes endisele ta-

semele 32%, kuid 36% vastas, et hakkas keelest 

aru saama, ehkki mitte rääkima ning 32% oli 

omandanud eesti  

keeles suhtlemise oskuse. Neist, kes said ajatee-

nistuse alguses eesti keelest aru, kuid ei rääkinud 

seda (selliseid oli 22%), omandas ajateenistuse lõ-

puks eesti keeles suhtlemise oskuse tervelt 71% 

ning 5% hakkas valdama eesti keelt vabalt. Suht-

lemisoskusega venekeelsetest ajateenijatest (36%) 

jäi enamik (67%) ajateenistuse lõpuks samale ta-

semele, kuid 30% jõudis eesti keele vabalt valda-

miseni. Vastupidist mõju (st. keeleoskuse halvene-

mist) tuleb ette üksikutel juhtudel ning ilmselt on 

see seotud ajateenistuse käigus kujunenud kriitili-

sema enesehinnanguga. Näiteks neist, kes ajatee-

nistuse alguses märkisid, et valdavad eesti keelt 

vabalt (selliseid oli 27%), muutus 5 protsenti aja-

teenistuse vältel oma keeleoskuse hindamisel krii-

tilisemaks ning nad taandasid selle vaid suhtlu-

soskuse tasemele.  

Joonis 2.5. Rahulolu ajateenistusega sõltuvalt informeeritusest ja suhtumisest ajateenistusse (%) 
(eelkutse = juuli kutse, põhikutse = oktoobri kutse, jaanuari kutse andmed ei ole analüüsi kaasatud). 
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Sotsiaal-demograafilised tunnused ei mõjuta ra-

hulolu ajateenistusega mitte otseselt, vaid läbi eri-

nevatele sotsiaalsetele gruppidele omaste hoia-

kute ja informeerituse ajateenistuse suhtes. Parem 

informeeritus ajateenistusest enne ajateenistusse 

tulekut aitab kaasa suuremale rahulolule ajatee-

nistusega võrreldes nendega, kelle informeeritus 

sellest, mis ajateenistuses toimuma hakkab, oli 

puudulik. 

Oluliselt mõjutab rahulolu ajateenistusega aru-

saam selle läbimise vajalikkusest Eesti riigile ja 

ajateenijale endale (joonis 2.5). Sellega on seotud 

meeleolu, millega ajateenistust läbima tuldi: neist, 

kes tulid hea meelega, jäi ajateenistusega rahule 

77%, neist aga, kes tulid vastumeelselt – 37%. 

Väga selgelt on rahulolu ajateenistusega seotud 

rahuloluga vastaja isikliku eluga: neist, kelle rahu-

lolu isikliku eluga on madal, jäi ajateenistusega ra-

hule vaid 9 protsenti; neist aga, kelle rahulolu 

eluga on kõrge – 75 protsenti. 

Rahulolu ajateenistusega erineb ka juuli eel- ja ok-

toobri põhikutsega ajateenistusse tulnute lõikes: 

Need, kelle ajateenistuse kestuseks on 11 kuud, on 

sellega rohkem rahul kui lühema ajateenistuse lä-

bijad. 

Rahulolu ajateenistusega sõltub mõistagi ka sel-

lest, millises väeosas ajateenistus läbiti (joonis 

2.6). Kõige kõrgem on rahulolu Võrus, Kuperjanovi 

pataljonis (keskmine rahulolupall 2,65). Keskmisel 

tasemel on see Tapal ja Tallinnas asuvates väeo-

sades (2,72) ning keskmisest madalam Paldiskis 

(2,92), Jõhvis (2,96) ja Ämaris (3,25).  

Rahulolu ajateenistusega suurendab ka ajateenis-

tuses omandatud auaste. Reamehena ajateenis-

tuse lõpetanute keskmine rahulolu on 2,96; kapra-

litel 2,65 ja nooremseersantidel 2,41. Vastuste täp-

sem jaotus on toodud joonisel 2.6. 

Joonis 2.6. Rahulolu ajateenistusega sõltuvalt teenistuskohast ja auastmest (%). 
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2.4. Rahulolu ajateenistusega 
vastanute tüüpide lõikes 

Varasemate aastate kompleksuuringute tulemuste 

põhjal on välja töötatud tüpoloogia, mis on osutu-

nud oluliseks vastavasse tüüpi kuuluvate respon-

dentide suhtumiste ja hinnangute analüüsimisel. 

Tüpoloogia on loodud kahe tunnuse lõikes: esiteks, 

kas vastaja tuli ajateenistusse vabatahtlikult või 

mitte ning teiseks, kas ta tuleks ajateenistusse ka 

siis, kui selle läbimine oleks vabatahtlik. Seitse 

protsenti küsitletutest jääb „ei oska öelda“ vastuste 

tõttu sellest tüpoloogiast välja, ülejäänud aga ja-

gunevad nelja tüüpi:  

 I - aktiivsed vabatahtlikud (tulid oma avaldu-

sealusel ja kindlasti/arvatavasti tuleksid ka 

vabatahtlikku ajateenistusse) – 20,5%, 

 II - vabatahtlikud kutse ootajad (tulid kutse 

alusel ja arvatavasti/kindlasti tuleksid ka va-

batahtlikku ajateenistusse) – 11,1%, 

 III - kohustuse ajastajad (tulid oma avalduse 

alusel, kuid arvatavasti/kindlasti vabataht-

likku ajateenistusse ei tuleks) – 27,3%, 

 IV - vastumeelsed seadusetäitjad (tulid kutse 

alusel ja arvatavasti/kindlasti ei tuleks vaba-

tahtlikult ajateenistusse – 41,1%. 

Võrreldes eelmise aasta kompleksuuringuga on 

suurenenud aktiivsete vabatahtlike ja kohustuse 

ajastajate osakaal ning kahanenud vastumeelsete 

seadusetäitjate osakaal (vt ka ptk 1). 

Seega mõjutab rahulolu ajateenistusega olulise-

mal määral valmisolek seda vabatahtlikult läbida 

kui ajateenistusse tulek isikliku sooviavalduse alu-

sel. Kohustuse ajastajatel jääb rahulolu keskmi-

sest madalamaks, rääkimata vastumeelselt sea-

duse täitjatest (joonis 2.7). 

Sarnasus aktiivsete vabatahtlike ja vabatahtlike 

kutse ootajate vahel ühelt poolt ning kohustuse 

ajastajate ning vastumeelsete seadusetäitjate va-

hel teiselt poolt, tuleb ilmsiks ka üksikutele ajatee-

nistuse aspektidele antud hinnangute osas. Tabelis 

2.2. on toodud keskmised hinnangud ajateenistuse 

üksikutele külgedele, mis järgivad sama mustrit, 

mida nägime ka ajateenistusele antud üldhinnangu 

puhul: positiivsemaid hinnanguid annavad need 

ajateenijad, kes oleks valmis ajateenistust läbima 

ka vabatahtlikult. 

 

Joonis 2.7. Rahulolu ajateenistusega ajateenistusse tuleku tüüpide lõikes (%). 
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Tabel 2.2. Keskmised hinnangud ajateenistuse üksikutele külgedele tüüpide lõikes . (skaala 1-väga 
rahul, 2-pigem rahul, 3-ei rahul ega mitte rahul, 4-pigem ei ole rahul, 5-ei ole üldse rahul. NB! väik-
sem keskmine näitab suuremat rahulolu). 

Rahulolu aspektid 
Kõik 

vasta-
jad 

Ajateenijate tüübid 

Aktiivsed 
vabatahtli-

kud 

Vabatahtlikud 
kutse ootajad 

Kohustuse 
ajastajad 

Vastumeel-
sed seadu-

setäitjad 

Kogu teenistusega 2,79 2,16 2,05 3,01 3,15 

Väljaõppega  2,74 2,20 2,14 2,99 3,00 

Elamistingimustega 2,26 1,96 1,93 2,37 2,43 

Toitlustamisega 2,44 2,12 2,18 2,49 2,63 

Meditsiiniabiga 2,55 2,29 2,23 2,62 2,72 

Sotsiaaltöö tugiteenusega 2,54 2,16 2,03 2,72 2,73 

Psühholoogi tugiteenusega 2,51 2,19 2,06 2,56 2,73 

Kaplaniteenustega 2,31 2,09 2,03 2,39 2,42 

Sportimisvõimalustega  2,28 1,93 2,03 2,41 2,43 

Ajateenijate omavaheliste 
suhetega 

2,18 2,00 2,01 2,27 2,26 

Suhetega ülemustega 2,38 2,02 2,02 2,58 2,52 

Võimalustega vaba aja veet-
miseks 

2,78 2,40 2,34 2,97 2,97 

Teile antud varustusega 3,24 3,08 2,85 3,42 3,31 

 

Vastajaid võib rühmadesse jagada ka nende suhtu-

mise muutumise põhjal vabatahtlikult ajatee-

nistusse tuleku suhtes.  

Kõige suurem grupp on see, millesse kuulujad vas-

tavad nii ajateenistuse alguses kui ka lõpus eita-

valt küsimusele, kas nad tuleksid ajateenistusse 

juhul, kui see oleks vabatahtlik (joonis 2.8). Suuru-

selt teine grupp vastab sellele küsimusele jaata-

valt nii alguses kui ka lõpus. Kaks väiksemat gruppi 

on aga need, kes on ajateenistuse vältel oma suh-

tumist muutnud.  

 I - järjekindlad vabatahtlikud (väljendasid val-

misolekut tulla vabatahtlikult ajateenistusse 

nii teenistuse alguses kui ka lõpus) – 21,7%, 

 II – järjekindlad mitte-vabatahtlikud (nii tee-

nistuse alguses kui ka lõpus ei väljendanud 

valmisolekut tulla vabatahtlikult ajatee-

nistusse)– 63,8%, 

 III – vabatahtlikuks muutujad (teenistuse algu-

ses suhtusid vabatahtlikult ajateenistusse tu-

lekusse eitavalt, teenistuse lõpul aga poolda-

valt) – 8,9%, 

 IV – vabatahtlikkuse minetajad (teenistuse al-

guses suhtusid vabatahtlikult ajateenistusse 

tulekusse pooldavalt, teenistuse lõpul aga ei-

tavalt) – 5,7%. 

Ootuspäraselt on hoiaku positiivseks muutumise 

taga ka suurem rahulolu läbitud ajateenistusega, 

positiivse hoiaku muutumisega eitavaks kaasneb 

aga madalam rahulolu.  Erilist tähelepanu peakski 

pöörama kahe viimase vastanute grupi analüüsile 

– neile, kelle hoiak ajateenistuse suhtus muutus 

teenistuse jooksul kas paremuse või halvemuse 

suunas. Ajateenistuse erinevatele külgedele antud 

keskmistest rahuloludest on nende kahe grupi pu-

hul statistiliselt olulised lahknevused rahulolus 

suhetega ülemustega ja võimalustega vaba aja 

veetmiseks, samuti väljaõppega, elamistingimus-

tega ning ka ajateenistusega üldiselt (tabel 2.3). 



 
 

Joonis 2.8. Rahulolu ajateenistusega sõltuvalt suhtumisest vabatahtlikuna ajateenistusse tulekusse 
ajateenistuse alguses ja lõpus (%). 

 

Tabel 2.3. Keskmised hinnangud ajateenistuse üksikutele külgedele vabatahtlikult ajateenistusse mi-
neku suhtes meelt muutnud tüüpide lõikes (skaala 1-väga rahul, 2-pigem rahul, 3-ei rahul ega mitte 
rahul, 4-pigem ei ole rahul, 5-ei ole üldse rahul. NB! väiksem keskmine näitab suuremat rahulolu). 

Rahulolu aspekt 
Alguses ei, lõpus 

jah 
Alguses jah, lõpus 

ei 
ANOVA sig. 

Kogu teenistusega 2,24 3,11 .000 

Väljaõppega  2,28 2,81 .000 

Elamistingimustega 1,99 2,43 .000 

Toitlustamisega 2,27 2,45 .268 

Meditsiiniabiga 2,38 2,46 .609 

Sotsiaaltöö tugiteenusega 2,17 2,30 .552 

Psühholoogi tugiteenusega 2,18 2,70 .044 

Kaplaniteenustega 1,94 2,10 .413 

Sportimisvõimalustega  2,04 2,36 .012 

Ajateenijate omavaheliste suhetega 1,91 2,33 .003 

Suhetega ülemustega 2,02 2,66 .000 

Võimalustega vaba aja veetmiseks 2,38 3,02 .000 

Teile antud varustusega 2,93 3,40 .002 
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2.5. Ajateenistusele antud 
hinnangud sõltuvalt ajatee-
nijate ootustest ajateenis-
tuse suhtes ning nende täi-
tumisest 

Kutsealused tulevad ajateenistusse teatud eelneva 

informeerituse ja ootustega selle kohta, mis aja-

teenistuses peaks toimuma hakkama. Nende 

ootuste täitumine või mittetäitumine on kahtle-

mata oluliseks teguriks, mis ajateenistusega ra-

hulolu mõjutab. 

Üldiselt peetakse oluliseks kõiki küsimustikus 

loetletud ootusi ajateenistuse suhtes (joonis 2.9). 

Kõige suuremad ootused on seotud ajateenistuse 

mõjuga ajateenija sõjalistele ja sotsiaalsetele os-

kustele ning võimekusele füüsiliste raskuste, 

stressi ja hädaolukorraga toime tulekuks. Vähem 

tähtsustatakse põhiseaduse ja riigikaitse teoreeti-

list tundmaõppimist ning reservkaitseväe etteval-

mistamist, ehkki ka neid ajateenistuse ees seisvaid 

ülesandeid peetakse samuti enamiku vastanute 

poolt olulisteks

.Joonis 2.9. Milliseid on Teie ootused ajateenistusele? (%). 

Vene koduse keelega vastajate ootused on eesti 

koduse keelega vastajatega võrreldes tagasihoid-

likumad kõikides aspektides, välja arvatud prakti-

liste oskuste omandamine, mida venekeelsed pea-

vad ajateenistuse juures eesti kodukeelega vasta-

jatest olulisemaks. Märgatavalt vähemoluliseks 

peavad venekeelsed ajateenijad reservkaitseväe 

ettevalmistamist (mitte nii oluline või üldse mitte 

oluline 56% jaoks), teadmiste saamist põhiseadus-

likust korrast ja riigikaitse põhimõtetest (45%) ning 

juhtimisoskuste omandamist (38%). 
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Eestikeelsete vastajate puhul seevastu on ajatee-

nistusega seotud olulisemad ootused sõjaliste os-

kuste omandamine, füüsiliselt raskete üle-

sannete/olude ning stressiga toimetuleku õppi-

mine ning sotsiaalsete oskuste saamine (vt. tabel 

2.4). 

Varasematest fookusgrupi-uuringutest on selgu-

nud eesti ja vene kodukeelega noorte poolt ajatee-

nistusele antud erinev tähendus. Kui eesti noorte 

jaoks on ajateenistus seotud eelkõige valmistumi-

sega Eesti riigi kaitsmiseks võimaliku välisvaen-

lase eest, siis venekeelsete noorte puhul peetakse 

välise rünnaku ohtu väikeseks ning ajateenistuses 

nähakse eelkõige mehistumise kooli, mis peaks 

andma vajalikke (nii praktilisi, füüsilisi kui ka sot-

siaalseid) oskusi edaspidiseks eluks14.  

 

Tabel 2.4. Ajateenistuse eesmärkide olulisusele antud hinnangud ja nende keskmised vastaja koduse 
keele lõikes (NB! väiksem keskmine näitab suuremat olulisust). 

Ajateenistus peaks … 
Eestikeelsed Venekeelsed 

Oluline 
Ei ole 

oluline 
kesk-
mine 

Oluline 
Ei ole 
oluline 

kesk-
mine 

Õpetama toimetulekut füüsiliste 
raskuste ja stressiga 

93% 6% 1,64 88% 11% 1,82 

Õpetama sotsiaalseid oskusi 91% 8% 1,68 84% 15% 1,89 

Õpetama sõjalisi oskusi 91% 7% 1,63 71% 26% 2,10 

Õpetama hädaolukorras tegutse-
mist 

89% 11% 1,76 79% 19% 1,95 

Andma hea füüsilise ettevalmis-
tuse ja sportliku eluviisi 

84% 15% 1,83 77% 21% 1,94 

Arendama üksuste sidusust 81% 16% 1,92 67% 28% 2,20 

Andma eluks praktilisi oskusi  
(autojuhtimine, IT) 

77% 22% 1,96 85% 14% 1,75 

Õpetama juhtimisoskusi 76% 22% 2,00 59% 38% 2,33 

Andma teadmisi põhiseadusest ja 
riigikaitsest 

71% 26% 2,12 50% 45% 2,48 

Valmistama ette reservkaitseväge 66% 29% 2,18 36% 56% 2,81 

 

Ajateenistusega rahulolule peaks mõju avaldama 

mitte niivõrd ajateenistusse tulekul esinenud ootu-

sed, vaid nende ootuste täitumine. Ajateenistuse 

eesmärkide täitumise mõõtmiseks kasutati sama 

olulisuse skaalat, mida ootuste puhulgi. Ühelt poolt 

peaks see võimaldama paremini võrrelda ootusi ja 

nende täitumist. Teiselt poolt ei saa aga kindel olla, 

kas vastaja annab hinnangu ajateenistuse tegeli-

kule tulemusele või hindab selle olulisust.  

Siiski on eesmärkide täitumise protsentjaotused 

ajateenistusele esitatud ootuste vastavatest näita-

jatest mõnevõrra madalamad, mis võib osutada 

täitumata jäänud ootustele (või ka parema etteku-

jutuse tekkimisele ajateenistuse eesmärkidest). 

Eelkõige tundub, et oodatud tasemel ei täitunud 

füüsilisele arengule seatud ootused, samuti prak-

tiliste, edasiseks eluks vajalike oskuste omanda-

mine. Samuti hinnatakse kriitilisemalt võimalust 

rakendada ajateenistuses ajateenijate varasemas 

elus omandatud teadmisi ja oskusi (joonis 2.10).  

  

 
14 Fookusgrupid riigikaitsest ja ajateenistusest 2018-
2019; uuringuaruanne, Turu-uurinugte AS 2019 
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Joonis 2.10. Milliseid eesmärke täitis ajateenistus? (%). 

 

Vastustes küsimusele, milliseid eesmärke täitis 

ajateenistus, ei erine eesti- ja venekeelsete vasta-

jate hinnangud enam nii suurel määral kui nägime 

ajateenistusele asetatavate ootuste puhul. Statis-

tiliselt olulisi erinevusi annavad vaid keskmised 

hinnangud sõjalisele väljaõppele ning reservkait-

seväe ettevalmistamisele (mis olid ajateenistust 

alustades olulisemad eestikeelsetele) ning prakti-

liste oskuste omandamisele (mida tähtsustasid 

enam venekeelsed ajateenijad) – vt. Tabel 2.5. 

Kuna 74% venekeelsetest ajateenijatest andis 

praktiliste oskuste omandamise puhul hinnangu 

„väga oluline“ või „samuti oluline“, võibki kahtlus-

tada küsimuse mõttest vääriti aru saamist – nimelt 

seda, et hinnatakse eesmärgi olulisust, mitte nii-

võrd selle täitumist. On raske uskuda, et eestikeel-

setest ajateenijatest omandas väga või samuti olu-

lisel määral praktilisi oskusi vaid 49%, venekeel-

setest aga 74% (tabel 2.5). 
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Tabel 2.5. Ajateenistuse eesmärkide täitumisele antud hinnangud ja nende keskmised vastaja ko-
duse keele lõikes (NB! väiksem keskmine näitab suuremat olulisust). 

Ajateenistus … 
Eestikeelsed ajateenijad Venekeelsed ajateenijad 

oluline 
ei ole 

oluline 
kesk-
mine 

oluline 
ei ole 

oluline 
kesk-
mine 

Õpetas sõjalisi oskusi 82% 16% 1,85 65% 32% 2,19 

Valmistas ette reservkaitseväge 66% 29% 2,18 46% 49% 2,61 

Andis hea füüsilise vormi 53% 42% 2,42 64% 32% 2,20 

Andis eluks praktilisi oskusi  
(autojuhtimine, IT) 49% 42% 2,46 74% 17% 1,87 

Võimaldas rakendada tsiviilelus 
saadud oskusi ja teadmisi 49% 45% 2,52 59% 35% 2,25 

Juurutas sportlikku eluviisi 
edaspidiseks eluks 45% 47% 2,59 54% 37% 2,35 

 

Kui vaadata hinnanguid ajateenistuse eesmärkide 

täitumisele ajateenistustega rahulolu lõikes, siis 

on seosed üheselt mõistetavad: ajateenistusega 

rahule jäänud hindavad kõikide ajateenistuse ees-

märkide täitumist kõrgemalt ning rahulolematud 

madalamalt.  Selle põhjal ei saa järeldada nende 

eesmärkide täitumise olulist rolli üldrahulolu ku-

junemisel, vaid selles peegeldub pigem positiivne 

või negatiivne suhtumine ajateenistusse kui selli-

sesse (tabel 2.6). 

 

Tabel 2.6. Keskmised hinnangud ajateenistuse eesmärkide täitumisele ajateenistusega rahulolu lõi-
kes (NB! väiksem keskmine näitab suuremat rahulolu). 

Ajateenistus … Kõik vastajad 
Üldrahulolu grupid 

rahul nii ja naa ei ole rahul 

Õpetas sotsiaalseid oskusi 1,88 1,56 2,00 2,44 

Õpetas sõjalisi oskusi 1,91 1,64 1,98 2,42 

Õpetas füüsiliselt raskete ülesanne-
tega hakkama saama 

1,96 1,68 1,99 2,49 

Arendas üksuse sidusust 2,03 1,71 2,10 2,65 

Õpetas stressiga toime tulema 2,12 1,84 2,18 2,67 

Õpetas juhtimisoskus 2,15 1,83 2,34 2,69 

Õpetas hädaolukorras tegutsemist 2,23 2,00 2,30 2,65 

Valmistas ette reservkaitseväge 2,25 2,00 2,31 2,74 

Andis praktilisi oskusi 2,36 2,14 2,45 2,73 

Andis hea füüsilise vormi 2,39 2,11 2,50 2,87 

Andis teadmisi põhiseadusest ja riigi-
kaitsest 

2,41 2,18 2,47 2,87 

Võimaldas arendada tsiviilelus saadud 
oskusi/teadmisi 

2,48 2,17 2,53 3,07 

Juurutas sportlikku eluviisi 2,55 2,28 2,57 3,08 

 

  



 
 

2.6. Ajateenistusele antud 
hinnangute seos teenistuse 
tulemustega ajateenija 
enda jaoks 

Küsimustikus paluti vastajail hinnata, milline oli 

ajateenistuse mõju ja kasulikkus nende enda jaoks 

(joonis 2.11). 

Peamisteks kasulikeks tulemusteks peeti heade 

tuttavate leidmist (nõus 78%), enesekindluse kasvu 

(65%), kasulike teadmiste ja oskuste omandamist 

(61%), füüsilise vormi paranemist (56%). 

 Ajateenistusega rahule jäänutest 87% nõustusid 

sellega, et leidsid endale palju häid tuttavaid; 84% 

suurenes enesekindlus; 80% omandas kasulikke 

teadmisi ja oskusi; 67% paranes füüsiline vorm, 

63% tõusis motivatsioon liikuda ja teha sporti ning 

43% muutus eluviis tervislikumaks.  

Neist vastanutest, kes nõustusid väitega, et ajatee-

nistus oli nende jaoks aja raiskamine, oli siiski kaks 

kolmandikku (66,4%) nõus sellega, et nad leidsid 

ajateenistuses endale häid tuttavaid. Keskmised 

hinnangud üldrahulolu gruppide lõikes on toodud 

tabelis 2.7. 

Hinnangud ajateenistuse tulemustele vastaja enda 

jaoks on statistiliselt oluliselt seotud üldise ra-

huoluga ajateenistusega. Negatiivne seos on ole-

mas ajateenistuse pidamisega aja raiskamiseks 

(selle väitega nõustub kaks kolmandikku neist, kes 

ajateenistusega rahule ei jäänud ning vaid 13% ra-

hule jäänutest), ülejäänud vastuste puhul on tege-

mist positiivse seosega ehk nõustujate osakaal on 

suurem ajateenistusega rahule jäänute hulgas. 

Tabelis 2.7. toodud keskmistest hinnangutest aja-

teenistuse tulemustele nähtub selge seos ajatee-

nistusega rahuloluga: ajateenistusega rahule jää-

nute puhul on nõustumise keskmised ajateenistuse 

tulemusi positiivselt kirjeldavate väidetega oluli-

selt positiivsemad kui ajateenistusega mitte rahule 

jäänute puhul.   

 

 

Joonis 2.11. Milliseid eesmärke täitis ajateenistus? (%). 
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Tabel 2.7. Keskmised hinnangud ajateenistuse tulemustele ajateenistusega rahulolu lõikes  
(NB! väiksem keskmine näitab suuremat nõustumist). 

Ajateenistuses … 
Kõik vasta-

jad 

Üldrahulolu grupid 

rahul nii ja naa ei ole rahul 

Leidsin palju häid tuttavaid 1,98 1,72 2,08 2,41 

Suurenes minu enesekindlus 2,36 1,92 2,47 3,13 

Omandasin kasulikke teadmisi ja 
oskusi 

2,46 2,03 2,60 3,20 

Paranes minu füüsiline vorm 2,61 2,28 2,67 3,22 

Tõusis motivatsioon teha sporti 2,71 2,33 2,80 3,40 

Ajateenistus oli aja raiskamine 3,03 3,58 2,83 2,09 

Muutus eluviis tervislikumaks 3,08 2,77 3,12 3,66 

2.7. Rahulolu ajateenistusega 
ja suhted ülemustega 

Hinnanguid läbitud ajateenistusele mõjutab see, 

millised on olnud ajateenija suhted erineva tasandi 

ülematega, alates vahetust jaoülemast ning lõpe-

tades väeosa ülemaga.  

Kompleksuuringu ankeedis paluti ajateenijatel 

anda hinnang väitele „Minu ülemad on minu suhtes 

õiglased ja ausad …“, millele järgneb loetelu eri-

neva taseme ülematest ning vastamiseks ette an-

tud skaala („alati/ peaaegu alati/ enamasti/ vahe-

tevahel/ mitte kunagi).  

Analüüsi tulemused näitavad, et mõnevõrra kriiti-

lisemaid hinnanguid saavad ajateenijate vahetud 

ülemad (jaoülem rühmavanem, rühmaülem), kõige 

kõrgemat taset (väeosa ülem) hinnatakse kõige 

positiivsemalt kuid selle ülema puhul märgib 30%, 

et pole temaga kokku puutunud  (joonis 2.12). 

Sisulisemaid hinnanguid ajateenijate ja ülemate 

suhetele annab vastajate nõustumine/ mittenõus-

tumine ülemate tegevuse kohta käivate väidetega 

(joonis 2.13). 

Joonis 2.12.Hinnangud ülemate õiglusele ja aususele (%). 
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Joonis 2.13. – Nõustumine väidetega ülemate kohta (%). 
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.Joonis 2.14. Rahulolu ajateenistusega sõltuvalt kokkupuutest riigikaitseõpetusega? (%). 

 

2.9. Rahulolu ajateenistusega 
ja reservväelase edasised 
suhted kaitseväega 

Rahulolevalt, positiivsete emotsioonidega ajatee-

nistusest reservi arvatud on tulevikus suurema 

valmisolekuga reservväelase kohustusi täitma 

ning on ka tõenäolisemaks kaadrireserviks tegev-

teenistusse värbamisel. 

Kui ajateenistusega rahule jäänutest tuleks nel-

jandik RÕK-ile hea meelega ning 43 protsenti val-

misolekust oma kohust täita, siis ajateenistusega 

rahuolematutest jätaks 43 protsenti võimaluse 

korral tulemata ja 35 protsenti tuleks täiesti vas-

tumeelselt (joonis 2.15). 

Sarnane suhtumine ilmneb ka suhtumises re-

servõppekogunemise ajaperspektiivi. Ajateenistu-

sega rahule jäänutest oleks enam kui pooled val-

mis RÕK-il osalema juba lähema kahe aasta jook-

sul, ajateenistusega rahulolematutest aga lükkaks 

kolm neljandikku selle tähtaja viie aasta peale (ja 

küllap veel kaugemalegi - lihtsalt pikemat ajava-

hemikku küsimustikus välja ei pakutud) (joonis 

2.16).  

Joonis 2.15. Suhtumine reservõppekogunemisse sõltuvalt ajateenistusega rahulolust (%). 
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Joonis 2.16. – Suhtumine reservõppekogunemise tähtaegadesse sõltuvalt ajateenistusega rahulolust 
(%) 
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Joonis 2.17. Suhtumine pärast ajateenistust tegevväelasena kaitseväeteenistusse tulekusse sõltuvalt 
ajateenistusega rahulolust (%) 
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2.10. Kokkuvõtteks 

Kui analüüsida erinevaid küsimustikus välja too-

dud  tegureid, mis mõjutavad ajateenistuse läbi-

nute rahulolu, siis on need ajateenistusele antud 

üldise rahuloluhinnanguga positiivse korrelatsioo-

niga seotud. Kuid tuleb arvestada, et korrelatsioon 

ei näita seose suunda (et miski toimub millegi mõ-

jul). Nii ei saa ka üldrahulolu kokku panna üksikute 

ajateenistuse külgedega rahulolude summast, vaid 

kõige tõenäolisemalt on nii üldrahulolu ajateenis-

tusega kui ka üksikrahulolud selle üksikute külge-

dega seotud hoopis kaitseväe väliste teguritega – 

sellega, millise suhtumise ja milliste tunnetega 

kutsealune ajateenistusse saabub. Kui suhtumine 

on positiivne, siis on reeglina positiivne ka üld- 

rahulolu ajateenistusega ning rahulolu ajateenis-

tuse erinevate aspektidega. Kui aga ajateenistusse 

tullakse vastumeelselt, siis otsitakse ja leitakse 

selle juures ka rohkem puudujääke.  

Ajateenistuse üksikutele külgedele antud rahul-

olunäitajaid võib jaotada kahte suurde gruppi (fak-

torisse). Üks neist on seotud ajateenistuse olmelise 

poolega (elamistingimused, toit, võimalused vaba 

aega veeta ja sportida), teine aga ajateenistuse si-

suga (väljaõppe ja varustuse tase, ülemate suhtu-

mine). Kui olmeline pool läheb korda ilmselt ena-

mikule ajateenijatest, siis ajateenistuse kaitseväe-

line pool on oluline eelkõige neile, kes ajateenistu-

sest ka sisuliselt huvitatud on.  

Kolmas, väiksema kirjeldusjõuga faktor koondas 

endasse toetusteenustega rahulolu, millele oli hin-

nangu andjaid vähem kui ülejäänud ajateenistuse 

külgedele. 

Rahulolu ajateenistusega sõltub ka sellest, milli-

sest materiaalsest ja emotsionaalsest keskkon-

nast ajateenistusse tullakse. Selgelt on ajateenis-

tusega rahulolu seotud ka isikliku eluga rahu-

loluga. Ajateenistusse tulek on vastumeelsem ka 

nendele noortele, kellel on juba tekkinud arvesta-

tav laenukoormus või kellel jäävad tsiviilellu toe-

tust ja abi vajavad lähedased. 

Venekeelsete ajateenijate puhul suurendab rahu-

lolu ajateenistusega nende parem keeleoskus, 

mille omandamiseks on vaja teha jõupingutusi juba 

enne ajateenistusse tulekut. Muidugi aitab ka aja-

teenistuse läbimine kaasa parema eesti keele 

oskuse omandamisele ning ühtse meeskonnatunde 

tekitamisele eesti ja vene emakeelega ajateenijate 

vahel – kuid lõimumisele kaasa aitamine ei saa olla 

kaitseväe spetsiifiliseks ülesandeks. 

Seega võib ajateenistusega rahulolu ja seda mõju-

tavate tegurite analüüsist teha järelduse, et võit-

lusvõimelise kaitseväe reservi ettevalmistamine 

peaks algama juba enne ajateenistust, tsiviilelus ja 

eelkõige koolipingis. Kui eelhoiak ajateenistusse 

mineku suhtes on negatiivne, siis reeglina ei pa-

rane see ka ajateenistuse käigus. See tõdemus ei 

soovi aga karvavõrdki pisendada kaitseväes läbi 

viidava väljaõppe ning üksikute ajateenistuse kül-

gede pideva täiustamise vajadust.  
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3. AJATEENIJA KEHALINE 

VÕIMEKUS JA SELLE MUUTUS 

AJATEENISTUSES 

3.1. Sissejuhatus 

Selles osas vaadeldakse, milliselt füüsilise või-

mekuse lähtepositsioonilt alustavad ajateenijad 

teenistust, kui varieeruv on see lähteolukord ning 

kuivõrd ja kui mitmekesiselt  muudab ajateenis-

tuse väljaõpe füüsilist võimekust.  

Füüsilise võimekuse arendamine on üks ajateenis-

tuse eesmärke ja seda ajateenistusest ka ooda-

takse. Võib oletada, et selle eesmärgi saavutamine 

on ajateenistusega mõlemapoolse — Kaitseväe   ja 

ajateenija — rahulolu üks komponente.  

Ajateenija füüsilist võimekust on selles analüüsis 

ajateenistuse alguses ja lõpus otseselt iseloomus-

tatud kolme liiki näitajatega: 1) kehaliste võimete 

kontrolltesti tulemused, 2) füüsilise vormi enese-

hinnang ehk subjektiivne füüsiline vorm ja 3) füü-

silise vormi tunnetatud muutus ajateenistuse jook-

sul (tabel 3.1) . Kaks esimest näitajat on saadud kü-

sitlustulemustest ja kehaliste võimete kontrolltesti 

tulemus Kaitseväe andmebaasist.  

Kehaliste võimete kontrolltest koosneb erinevatest 

tegevustest: kätekõverdused toenglamangus, is-

tessetõus selililamangust ja 3200 m jooks (vasta-

vas korras on ette nähtud veel tegevusi). Sooritust 

hinnatakse vanusest olenevate normide kohaselt 

naistel ja meestel eraldi15 . Teenistuse alguse test 

toimus eelkutse ajateenijatel ajavahemikus 

2.07.2019 kuni 15.08.2019 ja põhikutse ajateenijatel 

ajavahemikus 2.10.2019 kuni 12.11.2019. 

Tabelis 3.1 esitatud ülevaatest selgub, et kontroll-

testi eduka läbimise protsent tõusis ajateenistuse 

alguse 39% tasemest teenistuse lõpuks 63% tase-

mele. Subjektiivne füüsiline vorm on ajateenistuse 

jooksul paranenud (hea või üsna hea vormi osa-

tähtsus suurenes 11% võrra, keskmised vastavalt 

2,6 ja 2,4 skaalal 1-hea kuni 5-halb, muutus 0,2 

võrra on statistiliselt oluline, p<0,05 siin ja edas-

pidi, kui ei märgita teisiti) ja ligi 2/3 küsitletuist kin-

nitab vähemalt mõningast füüsilise vormi muutust 

paremuse poole. Samal ajal märkame enam kui 

kolmandiku suurust rühma ajateenijaist, kes posi-

tiivset muutust ei kinnita (16%) või tajub koguni 

füüsilise vormi langust (20%).  

Üldkokkuvõttes on hinnang füüsilisele vormile aja-

teenistuse vältel mõnevõrra ühtlustunud „üsna 

hea“ ja „keskmise“ suunas, millest annab tunnis-

tust hinnangute standardhälbe kahanemine väär-

tuselt 0,99 väärtuseni 0,87  (suhtena keskmisse 

vastavalt 38% ja 36%). Seega on alust püstitada 

füüsilise vormi ühtlustumise tees.

 

 

 
15 Kehaliste võimete kontrolltest ja normatiivid, Tallinn, 

2019, Kaitseväe peastaap. https://mil.ee/wp-con-

tent/up-
loads/2020/07/20190617_A_KVJ_kk_157_Kehaliste_v%
C3%B5imete_kontrolltest_ja_normatiivid.pdf 
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Tabel 3.1. Ajateenijate kehalise võimekuse üldiseloomustus.  
Ajateenistuse 
alguses, % 

Ajateenistuse lõ-
pus, % 

Kehaliste võimete kontrolltesti läbimine16 

Test ei ole läbitud 61 37 

Test läbitud  39 63 

N 2503 2004 

Füüsilise vormi enesehinnang 

Hea 17 17 

Üsna hea 24 35 

Keskmine 43 41 

Üsna halb 14 7 

Halb 2 1 

N 2632 2047 

Füüsilise vormi  enesehinnanguline muutus  

Olen oluliselt paremas vormis, tunnen end füüsiliselt tugevamana 24 

Mõningane positiivne muutus on tunda 40 

Eriti pole midagi muutunud 16 

Olen pigem halvemas füüsilises vormis, kui enne ajateenistusse asumist 20 

N 2006 

. 

Ootused füüsilise vormi parandamiseks ajateenis-

tuse alguses on suured. Seda, kuivõrd ajateenistus 

peaks andma hea füüsilise ettevalmistuse ning 

juurutama sportlikku eluviisi ka kogu ülejäänud 

eluks väljaspool ajateenistust, arvestas teenistuse 

alguses peamiseks ja väga oluliseks enam kui 80% 

küsitletuist (joonis 3.1). Suur osa ajateenijaist kin-

nitab teenistuse lõpus, et need eesmärgid olidki 

ajateenistuses peamised ja olulised:  ligikaudu 

kuus kümnest ajateenijast kinnitab olulise saavu-

tatud eesmärgina head füüsilist vormi ja iga teine 

ajateenija sportliku eluviisi juurutamist. Neid sis-

sejuhatavaid andmeid kokku võttes saame kinni-

tada ajateenistuse positiivset mõju füüsilisele vor-

mile.  

Järgnevates alaosades vaatleme kehaliste või-

mete kontrolltesti tulemusi, nende muutusi teenis-

tuse algust ja lõppu võrreldes ning muutuse mõju-

reid, füüsilise vormi enesehinnangute muutusi ja 

seoseid kontrolltesti tulemustega ning lõpuks an-

 
16 Arvestatud küsitluses osalenud ajateenijate kohta 

name ülevaate ajateenijate ootustest kehalise väl-

jaõppe viiside kohta (oli 2019/2020. aastate uuringu 

üks eriteemasid). 

3.2. Kehaliste võimete kont-
rolltestide tulemused 

Kehaliste võimete kontrolltesti tulemused fiksee-

ritakse Kaitseväe andmebaasis kolme üksikharju-

tuse tulemustena – kätekõverduste arv toengla-

mangust ja vastav punktiarv, istessetõusude arv 

selililamangust ja punktiarv ning 3200 m jooksu 

aeg ja punktiarv. Lisaks on eraldi näitajana välja 

toodud kolme ala punktisumma ja testi läbimise 

tunnus (ei läbinud, läbis). Üksikharjutuse soorituse 

läveks on 60 punkti ja kogu testil 190 punkti koos 

kõigi üksikharjutuste eduka sooritusega. Need 

andmed on Kaitseväe andmebaasis salvestatud 

erisuguse lünklikkusega, mistõttu allpool toodud 

kokkuvõtetes konkreetse näitajaga seotud ajatee-

nijate arv võib teatud ulatuses varieeruda. Kasuta-

takse nende ajateenijate andmeid, kes osalesid ka 

küsitluses. 
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Joonis 3.1. Ootused füüsilise vormi muutusteks ja nende täitumine.  

 

Testitulemused punktiarvude kaudu  

Tabelis 3.2 on esitatud testitulemuste ülevaade 

omistatud punktide kaudu kõigi jaoks kokku ja 

eraldi nende jaoks, kes vastava testi läbisid ja kes 

ei läbinud. Üldine punktisumma tõusis teenistuse 

alguse ja teenistuse lõpu katseid võrreldes 16% ja 

üksikalade punktiarvud vastavalt 19%, 11% ja 9%. 

Punktisumma standardhälve vaatamata keskmise 

tõusule vähenes (suhteline standardhälve langes 

31% tasemelt 24% juurde), mis kõneleb punkti-

summa ühtlustumisest. Alguse test ja lõpu test lä-

biti edukalt keskmiselt praktiliselt sama punkti-

summaga (vastavalt 243 ja 248 punkti) ja ebaedu-

kalt sooritatud katsete keskmised punktisummad 

olid samuti alguses ja lõpus lähedased (vastavalt 

155 ja 168 punkti). Testi läbimise lävele allajäänute 

osatähtsus üksikharjutuste punktisummade alusel 

on teenistuse käigus märgatavalt vähenenud, seda 

eriti kätekõverduste ja istessetõusu harjutustes, 

jooksu puhul vähem märgatavalt.  

Tabelis 3.2 on esile toodud ka üksikalade keskmiste 

punktiarvude protsentuaalne osatähtsus testi 

keskmises punktisummas (testharjutuse tulemuse 

struktuur keskmiselt). Nii teenistuse alguses kui ka 

lõpus annab jooksutulemus vähima panuse punk-

tisummasse (alla 28%-30%, samal ajal kui kätekõ-

verduste osa on 37%-38%). Testi läbinutel on punk-

tisumma struktuur üksikalade kaupa ühtlasem 

(umbes kolmeks), mitteläbinutel aga kujuneb suu-

res osas kätekõverduste ja istessetõusu arvel (eriti 

lõputesti mitteläbinuil, kus jooksu keskmine 

punktiarv on väiksem kui alguses; kas eriolukorra 

mõju, sest jooksu nulltulemuse sai kirja 14%, al-

guse testis 11%). Alade erisugune osatähtsus kogu-

tulemuses näitab vajadust arendada üksikalade 

võimekust erinevalt. Lisas on tabelis L2.1 esitatud 

kokkuvõte kehaliste võimete kontrolltestist ka 

sooritatud harjutuste arvu ja jooksu aja kaudu.     

Et iseloomustada testi sooritust ka ajas järjepide-

valt, vaatleme ajateenijate jaotumist alguse ja lõpu 

testide edukuse seisukohalt korraga. Analüüsist 

selgub, et ajateenijad jagunevad ligilähedaselt 

võrdselt kolme stabiilse või paraneva tulemuse 

ossa pluss väike rühm, kelle testi läbimise võime-

kus langeb. Täpsemalt, ligi kolmandik (31%) ajatee-

nijaist muudab alguse ebaedu teenistuse vältel 

eduks, 29% ei läbi testi kummalgi korral ja kolman-

dik (33%) läbib mõlemal korral. Alguses testi läbi-

misel edukaid, kes ei läbi teenistuse lõpus testi, on 

7%.    

34
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Tabel 3.2. Kehaliste võimete kontrolltesti punktiarvude kokkuvõte.  

   Ajateenistuse alguses Ajateenistuse lõpus 

  Käte-
kõver-

dus 

Is-
tesse-
tõus 

3200 
m 

jooks 

Punkti-
summa 

Käte-
kõver-

dus 

Is-
tesse-
tõus 

3200 
m 

jooks 

Punkti-
summa 

Üldiselt  

Keskmine 70 64 56 189 83 71 61 218 

Standardhälve 20,0 18,6 31,3 58,1 16,8 16,7 31,7 51,8 

Standardviga 0,4 0,4 0,7 1,2 0,5 0,5 0,9 1,2 

Mediaan 70 63 61 195 86 68 70 226 

Punkte vähem kui 
lävi, % 

30 40 47 53 5 16 34 30 

Osatähtsus testi 
punktisummas, % 

37 34 30 100 38 33 28 100 

N 2079 2074 2078 2502 1117 1117 1150 1999 

Testi edukalt läbinute punktisumma (alguses läbis 39%, lõpus läbis 63%) 

Keskmine 84 78 81 243 88 77 80 248 

Standardhälve 13,2 12,9 13,1 27,5 12,6 13,4 12,1 28,1 

Standardviga 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 0,5 0,5 0,8 

Mediaan 85 77 81 242 90 74 79 247 

Osatähtsus testi 
punktisummas, % 

35 32 33 100 36 31 32 100 

N 803 802 803 966 699 699 699 1259 

Testi mitteläbinute punktisumma (alguses ei läbinud 61%, lõpus ei läbinud 37%) 

Keskmine 61 54 39 155 75 60 31 168 

Standardhälve 18,1 15,5 28,6 44,9 19,6 16,6 28,3 43,9 

Standardviga 0,5 0,4 0,8 1,1 1,0 0,8 1,3 1,6 

Mediaan 60 54 43 160 74 61 36 174 

Osatähtsus testi 
punktisummas, % 

39 35 26 100 45 36 18 100 

N 1276 1272 1275 1536 415 415 440 739 

 

Joonisel 3.2a on näidatud testisoorituse äsjakirjel-

datud neljas rühmas keskmine individuaalne muu-

tus, mis toimus testi punktisummas ajateenistuse 

vältel (usaldusvahemik usaldusnivool 95% näitab 

kõikjal muutuse statistiliselt olulisust – ei kata 

nullpunkti). Ebaeduga alustanud ja eduga lõpeta-

nud ajateenijate punktisumma keskmiselt tõuseb 

(67 punkti) ja tõusu näeme ka stabiilselt edukat tu-

lemust saanud ajateenijail, aga palju väiksemat kui 

püsivalt ebaedukail (13 punkti). Tulemuse paranda-

jatel moodustab punktisumma tõus pea kolman-

diku nõutavast läveväärtusest (190 punkti) ja tule-

muse halvenemist näidanud ajateenijail langus (52 

punkti) neljandiku sellest.  

Joonisel 3.2b on testisoorituse edukust iseloomus-

tatud üksikharjutuste punktiarvude individuaalse 

tõusu kaudu. Näeme, et üldiselt on suurim tõus 

keskmiselt toimunud kätekõverduse alal. Jooksu 

punktiarv suurenes kõige vähem ja vahepeale jääb 

istessetõusude punktiarvu positiivne muutus. Rüh-

miti paistab silma see, et alguses ebaedukatel ja 

lõpus edukatel on kolmest alast suurim punktiarvu 

tõus jooksu alal ning alguses edukail ja lõpus 

ebaedukail seevastu suurim punktiarvu langus sa-

muti jooksu alal. Stabiilselt edukail on kõigil aladel 

individuaalne juurdekasv kõigil kolmel alal väik-

sem kui teistes rühmades. Üldisest suurem tõus on 

ka neil, kel test ebaõnnestus nii alguses kui lõpus.  
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Kõigi siinvaadeldavate rühmade vahelised erine-

vused punktiarvu muutuse alusel on statistiliselt 

olulised välja arvatud jooksu punktiarvu muutus, 

mis on statistiliselt ühesugune stabiilselt edukail ja 

stabiilselt ebaedukail (kasutame kõikjal orientii-

rina ühtset läve p<0,05, kuigi mõnel juhul on tege-

mist sellest palju väiksema olulisuse tõenäosu-

sega).  

Neist andmeist näeme kokkuvõttes väga valdaval 

osal ajateenijatest kehaliste võimete kontrolltesti  

tulemuste paranemist, kuid see ei ole ühtlane, vaid 

algselt ebaedukad võtavad ajateenistuses eduka-

tele järele ja edukad ei paranda oma tulemusi 

märgatavalt. Toimub ühtlustumine testi eduka lä-

bimise nimel. 

 

Joonis 3.2a. Testi punktisumma keskmine individuaalne muutus üldiselt ja testisoorituse rühmades 
(usaldusvahemikud usaldusnivool 95%) 

Joonis 3.2b. Testi üksikharjutuste punktiarvu keskmine individuaalne muutus üldiselt ja testisoori-
tuse rühmades (usaldusvahemik usaldusnivoo 95%). 
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Siinkohal on nende tulemuste mõistmisel oluline 

juhtida tähelepanu sellele, et punktisumma ei ole 

nö vaba varieeruvusega suurus, vaid ülalt tõkesta-

tud, sest teatud heast soorituse astmest alates 

omistatakse võrdne punktiarv 100 (punktisumma 

võimalik maksimum on seega 300). Kui tulemused 

on maksimumi lähedal, siis on ka juurdekasvu 

võimalus väike. Teine, subjektiivsem mittevaba va-

rieeruvuse allikas võib olla ratsionaalsus testi soo-

ritamisel, kus vähima pingutuse nimel võidakse 

konkreetne harjutus katkestada, kui testi  läbimi-

seks piisav punktiarv on käes.  

Testi läbimise mõjureid 

Vaatleme kehaliste võimete kontrolltesti tulemusi 

lihtsaima jaotuse „test läbimata/test läbitud“ alu-

sel ja seame eesmärgiks selgitada, mis näitajad 

võimaldavad prognoosida edu testisooritusel. Esi-

mese mõjurite rühmana kaasame ajateenija taus-

tatunnused, millega ta tuleb teenistusse (staatus ja 

kogemused  - sotsiaal-demograafilised näitajad, 

kokkupuude riigikaitseliste tegevustega). Lisas on 

tabelis L2.2 esitatud andmeid testide eduka läbi-

mise protsendist nende tunnuste  lõikes, käsitledes 

iga tunnust eraldiseisvana, ühekaupa. Need näita-

jad on allpool lülitatud testi läbimise prognoosimu-

delisse, kus mõjureid vaadeldakse koostoimes. 

Selle mudeli tõlgenduse juures järgmises alaosas 

selgitame taustatunnuseid lähemalt.  

Teise mõjurite ploki moodustavad ajateenija füüsi-

list seisundit kirjeldavad tunnused: kehamassiin-

deks, subjektiivne tervis (tervise enesehinnang) ja 

füüsilise treenituse aste. Kehamassiindeksit (KMI) 

käsitleme nelja tavapärase rühmana: alakaal (KMI 

kuni 18,5), normkaal (18,5-25), ülekaal (25-30) ja 

tugev ülekaal (30 ja enam). Neist suurimad on 

normkaalu rühm (69% alguses ja 71% lõpus) ja üle-

kaalu rühm (23% ja 25%). Tugeva ülekaalu rühm on 

väike (6% ja 4%) ja alakaalu rühm alguses mõne-

protsendiline ning lõpus praktiliselt puudub (vt 

joonis L2.1 lisas). Individuaalselt vaadeldes on ke-

hamassirühm ajateenistuses püsiv: normkaalu 

säilitab 91% normkaalulistest, ülekaalu 71% ja tu-

geva ülekaalu ligi 2/3 (1/3 liigub ülekaalu rühma). 

Allpool toodud kokkuvõtetes käsitletakse väike-

searvulisuse tõttu ülekaalulisi ja tugevalt ülekaa-

lulisi vahel ka ühe rühmana ja kohati  jäävad ala-

kaalulised kõrvale. 

Subjektiivne tervis ehk tervise enesehinnang on 

oma seisundi üldise heaolu hinnang erinevates 

elutahkudes. Subjektiivne tervis ei ole tervise me-

ditsiiniline määratlus, kuid peegeldab muidugi ka 

seda. Ajateenijate subjektiivne tervis on hea ja üld-

jaotuse poolest paraneb (joonis L2.1 lisas): heaks ja 

üsna heaks hindab oma tervist ajateenistuse algu-

ses 68% (sh hea – 30%) ja lõpus 74% (sh hea – 38%) 

ajateenijaist. Keskmise hinnangu annab vastavalt 

28% ja 22% ning halba või üsna halba tervist nime-

tatakse harva (4-5%). Hea tervise hinnangu juurde 

jääb ajateenistuse lõpuks kaks kolmandikku alg-

selt hea tervisega ajateenijaid (68%), üsna hea 

muudab heaks kolmandik (34%, sj säilitab algse 

hinnangu 45%) ja keskmise heaks või üsna heaks 

pool (49%, sj säilitab algse hinnangu 42%). Väike-

sest halva või üsna halva tervise rühmast kolman-

dik arvestab teenistuse lõpus tervise heaks või 

üsna heaks (34%) ja viiendik (21%) jääb endise hin-

nangu juurde. Halva või väga halva tervisega aja-

teenijate rühm jääb mõnes kokkuvõttes väikesear-

vulisuse tõttu ka kõrvale. Tervise enesehinnangud 

on individuaalselt muutlikud ja liiguvad parema 

hinnangu poole: senise hinnangu säilitab 50% aja-

teenijaist, vähemalt astme võrra parema hinnangu 

annab 30% ja vähemalt astme võrra halvema 20%.   

Ajateenistuse eelne spordiharrastuse tase on aja-

teenijate eneste arvates kõrge: üle poole neist kin-

nitab, et treenis vabal ajal igapäevaselt, 4-6 korda 

või 2-3 korda nädalas (58%, joonis L2.1 lisas). Ligi 

kolmandik (29%) treenis kord nädalas või 2-3 

korda kuus; ajateenistuse eel vähe või üldse mitte 

treeninuid on kümnendiku ringis. Ajateenistuses 

sportimise sagedus vabal ajal langeb, kuid see toi-

mub treeningusageduse ühtlustumise teel (lähe-

malt vt osas 3.3). Nii nt tegeleb ajateenistuses ter-

visespordiga harvemini kui teenistuse eel algselt 

igapäevaselt või 4-6 korda treeninuist ligi 2/3 ja 2-

3 korda nädalas treeninutest üle 1/3. Samal ajal 

harrastab ajateenistuses vabal ajal teenistuseel-

sest ajast sagedamini tervisesporti kord nädalas 

või 2-3 korda kuus treeninutest ligi 1/3 ja mõned 
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korrad aastas või üldse mitte treeninutest ligi 2/3. 

Ajateenistus võis avada nii mõnegi jaoks reaalse 

treeninguvõimaluse.  

Joonisel 3.3 on näidatud ajateenistuse eelse aja või 

alguse füüsilise seisundi tunnuste lõikes, kui suur 

on kehaliste võimete kontrolltesti läbimise prot-

sentuaalne osatähtsus (teenistuse alguse ja lõpu 

testid eraldi ja nende koossooritus). Seaduspärad 

on loogilised: mida parem subjektiivne tervis ja 

treenituse aste, seda tõenäosem on edukas testi-

sooritus, ning normkaalus ajateenija edukas testi-

sooritus on tõenäosem kui ülekaalus ajateenija pu-

hul (joonisel kujutatud tunnuspaarides on rühma-

deks liigituse seos testisooritusega statistiliselt 

oluline, p<0,05).  

 

   

Joonis 3.3. Testisoorituse edukus füüsilise seisu näitajate alusel. 

 

Diagrammidel olevad arvud näitavad ajateenistuse 

algust aluseks võttes ajateenija käekäiku testides. 

 Kehamassiindeksi rühma alusel jääb silma (va-

sakpoolne diagramm), et ülekaalulised suurenda-

vad testi läbimise protsendi algusega võrreldes 

enam kui kahekordseks. Ülekaalulistest ligi viien-

dik läbib nii alguse kui lõpu testi ja kolmandiku rin-

gis parandab alguse ebaedu eduks. Alguses norm-

kaalulistel on mõlema testi läbimise tõenäosus 

39%, tulemuse parandamise tõenäosus 30% ja mõ-

lemal testil ebaedu tõenäosus alla neljandiku. Et 
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kehamassiindeksi rühm on ajateenistuses üsna 

püsiv, nagu tõime esile eespool, siis võib ülekaalu-

liste edukus katsetel tähendada ka teenistuses 

arendatud oskust end füüsiliselt eesmärgipäraselt 

pingutada, seejuures normkaalu jõudmata.  

Subjektiivse tervise järgi (keskmine diagramm) on 

testisoorituse puhul märgata eduka soorituse tõe-

näosuse ühtlustumist. Kui alguse testis oli hea ter-

visega ajateenijate eduka soorituse tõenäosus 30% 

võrra suurem kui  keskmise tervisehinnanguga 

ajateenijate edukas sooritus, siis lõpu testis näeme 

vahet 20% võrra (väikses halva/väga halva tervise 

rühmas vastavalt 41% ja 30% võrra). Üsna hea ja 

keskmise tervisehinnanguga ajateenijaist kolman-

dik parandab esialgse ebaedu eduks. Kokkuvõt-

teks: subjektiivne tervis on oluline näitaja, mille 

alusel saab diferentseerida testi soorituse edukust. 

Tervisespordi teenistuseelse harrastamise sage-

duse järgi (parempoolne diagramm) testi edukust 

analüüsides saab selgelt kinnitada, et suur osa 

testisoorituse võimekusest kujundatakse teenis-

tuse eel. Testi edukus sõltub selgelt ja otseselt 

treenituse astmest, kuid see sõltuvus nõrgeneb 

teenistuse lõpu testi puhul (Craméri V-kordajad 

vastavalt 0,34 ja 0,24; tugevalt treeninute ja vä-

hetreeninute eduka soorituse tõenäosuste vahe al-

guse testis 46%, lõpus  37%).  

Üle poole (57%) väga nõrgalt või üldse mitte tree-

ninuist ei läbi kumbagi testi, kuid 28% neist muu-

dab ebaedu ajateenistuse käigus eduks (eespool 

tõime selles rühmas esile tervisespordiga tegele-

mise sagenemise ajateenistuses). Vähemalt kord 

nädalas või 2-3 korda kuus treeninud ajateenijaist 

38% parandab oma ebaedu eduks. Tugevalt teenis-

tuseelsel ajal treeninud ajateenijate puhul kasvab 

testiläbijate osatähtsus kõige vähem, nimelt 14% 

võrra, samal ajal kui nõrgalt või üldse mitte tree-

ninuil on see vahe 23%.  Niisiis näeme füüsilise 

seisu tunnuste kaudu kaht suundumust: esiteks, 

ajateenistuse eelse olukorra mõju kuni teenistuse 

lõpuni ja teiseks, tulemuste ühtlustumist sel teel, 

et alguse näitajate diferentseeruv mõju nõrgeneb. 

Esimest suundumust võiksime nimetada ka üle-

kantavate kehaliste oskuste teesiks, mis tähendab 

ajateenistuseks soodsate eelduste loomist kas aja-

teenistuseks valmistumise või ka tavapärase tsi-

viilelu kaudu ajateenistuse eel.  

Testisoorituse hoiakulisi mõjureid 

Lisaks ajateenija taustatunnustele ja füüsilise 

seisu näitajatele vaatlesime testitulemustega seo-

ses veel ka mitmeid ajateenija hoiakuid ja väärtusi 

kajastavaid näitajaid, sh teenistusse tuleku viisi, 

ajateenija tüüpi ja ajateenija sidususe astet teenis-

tuses. 

Joonisel 3.4  on esile toodud eduka testisoorituse 

määrad kahe motivatsiooni ja teenistuse alguse 

hoiakuid kokku võtva näitaja – ajateenistusse tu-

leku viisi (vabatahtlikult oma avalduse alusel – 

46%, kutse alusel – 54%) ja ajateenija tüübi alusel.  

Ajateenija tüüp peegeldab üheaegselt teenistusse 

tuleku viisi ja ajateenija arvamust, kas ta tuleks 

ajateenistusse ka siis, kui see oleks vabatahtlik 

(jah, kindlasti või arvatavasti jah – 27%, arvatavasti 

või kindlasti mitte – 73%) nelja väärtuste kombi-

natsioonina järgmiste meie analüüsides juurdunud 

järgmiste tinglike nimetustega: aktiivsed vaba-

tahtlikud, kes tulid oma avaldusega ja tuleksid ka 

vabatahtlikku teenistusse – 17%;  kohustuse ajas-

tajad, kes tulid oma avalduse alusel, aga ei tuleks 

vabatahtlikku teenistusse – 29%; vabatahtlikud 

kutse ootajad, kes tulid kutse alusel ja tuleksid ka 

vabatahtlikku teenistusse – 10%; vastumeelsed 

seadusetäitjad, kes tulid kutse alusel ja ei tuleks 

vabatahtlikku teenistusse – 44%.  

Jooniselt 3.4 nähtub, et oma avalduse alusel tulijad 

(vasakpoolne diagramm) olid teenistuseks füüsili-

selt paremas vormis, sest sooritavad alguse testi 

15% võrra suurema tõenäosusega kui kutse alusel 

tulijad. Vahe säilib ka lõpus, aga väiksemalt. Selge 

erinevus oma avalduse alusel tulijate kasuks näh-

tub ka alguse ja lõpu testi koosvaatlusest.  

Jaotusest ajateenija tüübi järgi selgus (parem-

poolne diagramm), et aktiivsete vabatahtlike ja ko-

hustuse ajastajate rühmad ei erine statistiliselt 

teineteisest alguse testi edukuses nagu ei erine 

teineteisest ka vabatahtlike kutse ootajate ja vas-

tumeelsete seadusetäitjate rühmad. Oma avalduse 
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alusel tulijatel on parem valmisolek füüsilist või-

mekust nõudvate ülesannete täitmiseks. Lõpu testi 

edukus varieerub samuti ajateenija tüübi lõikes, 

kuigi kõigis rühmades on tulemus parem kui algu-

ses (20%-30% võrra). Alguse ja lõpu testi koos vaa-

deldes jääb silma, et vabatahtlike kutse ootajate 

rühmast on pisut enam kui kolmandik neid, kes pa-

randasid esialgu ebaõnnestunud testisoorituse.  

  

Joonis 3.4. Testisoorituse edukus ajateenija tüübi alusel. 

Ajateenistuse motivatsiooni ja hoiakute kokkuvõt-

liku peegeldusena kasutame ajateenija sidususe 

määra mõistet, mida mõõdetakse ajateenistuse lõ-

pus 16 küsimusest koosneva plokiga ja mida on ka-

sutatud nelja sidususe kokkuvõtliku mõõdiku tule-

tamiseks (vt ptk 4). Vertikaalne sidusus mõõdab 

ajateenija positiivset hinnangut ja usaldust oma 

ülemate (aspirandi) suhtes, temaga nö ühel lainel 

olekut. Organisatsiooniline sidusus näitab ajatee-

nija pühendumust teenistusele ja riigikaitsele laie-

malt ning Kaitseväe organisatsiooni ja  väärtuste 

aktsepteerimist.  

Horisontaalne tugevdav sidusus peegeldab posi-

tiivses võtmes hinnangut rühmakaaslastele kok-

kuhoidvuses, teenistuse vastutuse jagamisel ning 

usalduses. Horisontaalne nõrgendav sidusus näi-

tab hinnangut kaaslastele negatiivses võtmes, hin-

nates nende kiuslikkuse, laiskuse ja allumatuse 
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määra teenistuslikus kommunikatsioonis. Sidu-

suse mõõdikud on tuletatud peakomponentide 

meetodil (ja seetõttu üksteisega mittekorreleeri-

tud) ning neid väljendatakse standarditud skaalal 

(keskmine 0, standardhälve 1). Plussmärgiga väär-

tused osutavad vastava mõõdiku keskmisest tuge-

vamale väljendusele ja miinusmärgiga väärtused 

keskmisest nõrgemale väljendusele. Lisa tabelis 

L2.3 on esitatud vastav peakomponentide mudel 

peakomponentide laadungite kaudu, mis näitavad 

vastava peakomponendi ja esialgse tunnuse vahe-

list korrelatsiooni (esialgsete tunnuste variatiiv-

suse kirjeldus kokku 70% ulatuses). 

Joonis 3.5. Sidususe mõõdikute keskmised teenistuse lõpu testi läbimise järgi; väärtus 0 on kesk-
mine.  

Joonisel 3.5 on esile toodud sidususe keskmine 

väärtus ajateenistuse lõpu kehaliste võimete kont-

rolltesti soorituse alusel. Saab kinnitada (t-test), et 

testi sooritanutel on ajateenistusega keskmiselt 

statistiliselt suurem organisatsiooniline sidusus 

(t=5,5, p<0,0005) ja vertikaalne sidusus (t=2,3, 

p<0,05). Horisontaalse sidususe määrade poolest 

kontrolltesti läbijate ja mitteläbijate vahelist sta-

tistilist erinevust ei ilmnenud. Teenistuse lõpu 

eduka testisooritusega kaasneb  suurem pühendu-

mus ajateenistusele (vt organisatsioonilise sidu-

suse komponente – nõusolek väidetega „tunnen, et 

Kaitsevägi on osa minu tulevasest elust“, „tunnen 

uhkust, et olen osa Kaitseväest“, „minu põhiväärtu-

sed sarnanevad Kaitseväe väärtustega“, „seoses 

Kaitseväega on mul valdavalt positiivsed emot-

sioonid“) ja suurem usaldus ja heakskiit aspirandi 

tegevuse suhtes (vt vertikaalse sidususe kompo-

nente – nõusolek väidetega „aspirant saab oma 

tööga hästi hakkama“, „usaldan oma aspiranti“, 

„olen rahul oma aspirandiga“, „kriisiolukorras tee-

niksin meelsasti oma aspirandi alluvuses“).  

Alguse ja lõpu testi läbimist koos vaadeldes tuleb 

dispersioonanalüüsi kaudu esile selle väikese 

rühma statistiliselt keskmiselt nõrgem vertikaalne 

sidusus (ülema heakskiit, samal lainel olek), kes 

olid alguse testis edukad, aga lõpus mitte (kesk-

mine sidususe miinuspoolel, nimelt -0,4). Alguses 

ja lõpus mitteedukad  ning alguse edu maha män-

ginud ajateenijad on organisatsioonilise sidususe 

miinuspoolel ja testitulemust teenistuse vältel pa-

randanud ning mõlemas testis edukad on pluss-

poolel. Horisontaalse sidususe järgi ei ole statisti-

lisi erinevusi.  Kokkuvõtteks, parem kehaline või-

mekus ja selle areng positiivses suunas ja  posi-

tiivsem hoiak Kaitseväe ja kitsamalt teenistuse or-

ganisatsiooni suhtes on teineteisega kaasnevad 

nähtused.  

Testisoorituse mitmene mudel 

Erinevate mõjurite isoleeritud analüüsi tulemus-

test lähtudes siirdume nüüd testisoorituse mit-

mese mudeli juurde, kus tegurid kujundavad testi 

läbimise tõenäosust koostoimes. Testi läbimise 

prognoosimiseks on kasutatud logistilist regres-

sioonimudelit, mis modelleerib suhtelist tõenäo-

sust test läbida mitteläbimise suhtes. Joonisel 3.6 

on näidatud ajateenistuse eelset või alguse seisu 
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arvesse võttes taustatunnuste ja füüsilise seisu 

„kolmiku“ kaudu, kui suur on suhteline tõenäosus 

(šanss) testi läbimiseks, kui võrrelda erinevaid 

olukordi (nt läbis riigikaitseõpetuse koolis sellega 

võrreldes, kui ei läbinud). Arvust 1 suuremad šan-

sid näitavad kalduvust testi edu poole ja arvust 1 

väiksemad šansid ebaedu poole. Väärtus 1 tähen-

dab, et vastav mõjur ei kujunda testisooritust. Li-

satud on ka usaldusvahemikud usaldusnivool 95%, 

mille asetust väärtust 1 näitava joone suhtes tasub 

jälgida: usaldusvahemiku lõikamine tähendab sta-

tistiliselt olulise mõju puudumise võimalust antud 

olulisuse tasemel. Rõhutame veel seda, et vaadel-

davatest mõjuritest alljärgnevalt ühekaupa kõnel-

des peame iga kord silmas seda, et ülejäänud te-

gurite poolest peale selle ühe on võrreldavad aja-

teenijate rühmad sarnased. Vastav prognoosimu-

del on esitatud lisas tabelina L2.4.  

Peamise koduse keele poolest on eestikeelsetest 

kodudest pärit ajateenijail kolmandiku võrra (kuigi 

statistilise olulisuse piiri peal) paremad šansid tes-

tide läbimiseks kui vene kodukeele puhul, kui 

muud tegurid on sarnased. Kuuluvus või varasem 

kuuluvus riigikaitselistesse organisatsioonidesse 

(nt Kaitseliit, Noored Kotkad, Eesti Skautide Ühing, 

Naiskodukaitse, Kodutütred, Vabatahtlikud pääst-

jad, abipolitseinikud) suurendab lõpu testi läbimise 

võimalusi, samuti nagu riigikaitseõpetuse läbimine 

(1,3-1,4 korda; alguse testi edukust see ei mõjuta). 

Varasem kogemus võib lihtsustada teenistusega 

kohanemist ja seeläbi ka vajalikke tegevusi. 

Vanuseliselt ei erine testide edukuse poolest noo-

rim vanuserühm vanimast, kuid 20-21-aastaste 

ajateenijate edukus jääb 22-aastaste ja vanemate 

vanuserühmale alla. Kas selle taga on suurem 

saavutuskogemus või motiveeritud suurem pingu-

tus, seda ei tea siinkohal öelda.  

Haridusrühmadest on testides vähima eduga põhi-

hariduse või põhihariduse alusel saadud kutseha-

ridusega ajateenijate rühm, kelle šansid alguse 

testi läbimiseks moodustavad 0,6 osa (60%) ja lõpu 

testi läbimiseks 0,8 osa (80%) samadest šanssidest 

keskhariduse järel edasi õppinute rühmast. Mär-

gime, et suhtelist tõenäosust (šansse)  on tule-

muste tõlgendamisel vahel mugav vaadelda üm-

berpööratult, nt arvust 1 väiksema suhte korral. 

Äsjaesitatud  järeldused võiks sõnastada ka kujul: 

keskhariduse järel õpinguid jätkanud ajateenijail 

on ajateenistuse lõpus 1/0,6 = 1,7 korda suuremad 

šansid testi läbimiseks kui põhiharidusega seotud 

ajateenijail. Keskharidusega ja keskharidusele 

järgneva haridusega ajateenijaid see prognoosi-

mudel statistiliselt tugevalt üksteisest ei erista.  

Elukoha poolest on alguse testi läbimiseks soodus 

olla pärit suuremast kohast, kuid lõpu testi läbimi-

sel elukoht kaasa ei räägi. 

Ülekaalus või tugevas ülekaalus ajateenijate või-

malused moodustavad 30-40% normaalkaalus 

ajateenijate šanssidest testi läbimisel.  

Subjektiivne tervis kujundab testi edukat sooritust 

üksikasjalikult. Kõigil subjektiivse tervise astmeil 

on väiksemad  šansid testi läbimiseks kui hea ter-

visega ajateenijail. Teenistuse alguses varieeruvad 

šansside suhted enam (30% hea tervisega ajatee-

nija šanssidest halva/väga halva tervise rühmas 

kuni 60% üsna hea tervise rühmas, mis tähendab 

vastavalt 3,3- ja 1,7-kordseid šansse hea tervise 

rühma jaoks võrreldes teiste rühmadega), lõpu 

testis vähem (60% kuni 70%, vastavalt 1,7- ja 1,4-

kordsed šansid hea tervise rühma jaoks võrreldes 

teiste rühmadega).  

Teravad ja statistiliselt olulised vahed tulevad esile 

teenistuseelse treenituse rühmades, sh ajateenis-

tuse lõpu testi läbimisel. Nii nt on kord nädalas või 

2-3 korda kuus treeninud ajateenijate šansid lõpu-

test läbida ligi kaks korda suuremad kui sellest 

harvema treeningusagedusega ajateenijatel. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et leidub mitmeid tegu-

reid, mis mõjutavad testi soorituse edukust sarna-

selt nii alguses kui ka lõpus, aga lõpus nõrgenedes. 

Seda kinnitavad ka mudeli statistilise sobituse 

määra kordajad, mis näitavad, et  vaadeldud ka-

hest mudelist on lõpu testi tulemuse prognoos nõr-

gem (lisa tabel L2.4, nt Coxi-Snelli kordajad vasta-

valt 0,19 ja 0,11, prognostiline õige liigituse osatäht-

sus langeb jm).  Alguse näitajate mõju säilimine 

toetab oskuste ülekandumise teesi  ja alguse mõju 
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nõrgenemine tulemuste ühtlustumise teesi, kõnel-

des ajateenistuse käigus lisandunud muudest te-

guritest, mille toimel muutuvad ka ajateenija füü-

silise vormi parameetrid (subjektiivne tervis, tree-

nituse aste, ka KMI). 

Joonis 3.6. Šansid teenistuse alguse ja lõpu testi läbimiseks mõjurite kaudu ajateenistuse eelsest või 
alguse ajast, CI 95%; alternatiivis „sportimine iga päev või 4-6 korda nädalas vs mõned korrad aastas 
või üldse mitte“ ulatub šansside suhte ülemine usalduspiir arvuni 8,4. 

Kuidas kujuneb lõpu testi tulemus ajateenistuse 

lõpu näitajaid kaasates? Tabelis 3.3 on tutvustatud 

mudelit lõpu testi prognoosimiseks teenistuse al-

guse testi läbimise tunnuse ja ajateenistuse lõpu 
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füüsilist vormi näitava „kolmiku“ kaudu, millele li-

sanduvad ajateenija teenistuses kujunenud sidu-

suse mõõdikud. Kõigepealt rõhutame alguse testi 

läbimise tähtsust lõpu testi tulemuse prognoosimi-

sel. Neil, kel teenistuse alguse test on läbitud, on 

lõpu testi läbimiseks enam kui neli korda suure-

mad šansid kui neil, kel alguse test ebaõnnestus  

(1/0,24 =  4,2). Igapäevane sage treenimine ajatee-

nistuses tõstab võimalusi lõpu test hästi sooritada 

2,7 korda võrreldes nendega, kes ei treeni. Ka 2-3 

korda nädalas toimuv treening oleks abiks (1,5 

korda statistilise olulisuse piiripealse usaldusva-

hemikuga 1,0 kuni 2,2). Subjektiivne tervis teenis-

tuse lõpus prognoosib testi edu taas selgelt. Nii nt 

moodustavad subjektiivsele tervisele keskmise 

hinde andnud ajateenija testiläbimise šansid  42% 

hea tervisega ajateenija testiläbimise šanssidest 

(kui muud näitajad on samad, mitte unustada). Tee-

nistuse lõpus normkaalus ajateenijate suhteline 

edukus on 1,7 korda suurem kui ülekaalus või tu-

gevas ülekaalus ajateenijal. Nagu oli näha eelmi-

ses osas testisoorituse vaatlemisel sidususe mää-

rade alusel, ei ilmne ka muude tegurite kaasamisel 

mudelisse, et horisontaalse sidususe määr (see, 

kuidas ajateenija tajub lähimat sotsiaalset teenis-

tuskeskkonda) oleks seotud kehalise võimekuse 

edukusega. Küll aga tõstab iga ühik organisatsioo-

nilise ja vertikaalse sidususe määra tõusu testi-

soorituse šansse (vastavalt 1,4 ja 1,2 korda). Suu-

rem pühendumus teenistusele ja riigi kaitsele ning 

hea klapi kujunemine vahetu ülemaga kujundavad 

eduka testisoorituse motivatsiooni. 

Tabel 3.3. Ajateenistuse lõpu testi läbimise mõjutegureid. 

 b p 
Šansside 

suhe 
exp(b) 

Šansside suhte 
usalduspiirid, 

95% 

alu-
mine 

ülemine 

Konstant 1,79 <0,0005    

Vertikaalse sidususe määr 0,16 0,012 1,18 1,04 1,34 

Organisatsioonilise sidususe määr 0,31 <0,0005 1,36 1,20 1,55 

Horisontaalse tugevdava sidususe määr 0,05 0,44 1,05 0,93 1,20 

Horisontaalse nõrgendava sidususe määr -0,02 0,82 0,99 0,86 1,12 

KMI lõpus ülekaal või tugev ülekaal vs norm-
kaal 

-0,53 <0,0005 0,59 0,45 0,78 

Subjektiivne tervis lõpus halb või väga halb vs 
hea 

-0,98 0,005 0,38 0,19 0,74 

Subjektiivne tervis lõpus keskmine vs hea -0,86 <0,0005 0,42 0,30 0,60 

Subjektiivne tervis lõpus üsna hea vs hea -0,40 0,008 0,67 0,50 0,90 

Sportimine ajateenistuses iga päev või 4-6 
korda nädalas vs mõned korrad aastas või 
üldse mitte 

0,98 <0,0005 2,66 1,62 4,36 

Sportimine ajateenistuses 2-3 korda nädalas vs 
mõned korrad aastas või üldse mitte 

0,37 0,081 1,45 0,96 2,20 

Sportimine ajateenistuses kord nädalas või 2-3 
korda kuus vs mõned korrad aastas või üldse 
mitte 

0,14 0,50 1,15 0,77 1,74 

Ajateenistuse alguse test läbimata vs läbitud -1,43 <0,0005 0,24 0,18 0,32 
      

Coxi-Snelli kordaja 0,19     

Nagelkerke kordaja 0,26     

Hii-ruut- statistik 274 df=12 p<0,0005   

Õige prognostiline liigitus, % 71     

N 1344     
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3.3. Füüsilise vormi enesehin-
nang ja selle muutus aja-
teenistuses 

Lisaks ajateenija füüsilise vormi mõõtmisele kõi-

gile ühiste kehalise võimekuse testharjutustega 

iseloomustasid ajateenijad ajateenistuse alguse ja 

lõpu füüsilist seisundit ka enesehinnangu kaudu 

vastusena küsimustele „Milliseks hindate 

oma  füüsilist vormi/kehalist võimekust enne aja-

teenistuse astumist (ajateenistuse lõpu küsitluses: 

käesoleval hetkel)?“. Vastused anti viieastmelisel 

skaalal  (hea, üsna hea, keskmine, halb, väga halb), 

milles on allpool väga halva vormi väheesinemise 

tõttu seda varianti vaadeldud enamasti koos halva 

vormiga. Neid hinnanguid ja nende muutusi ning 

seost kehaliste võimete kontrolltesti andmetega 

vaatlemegi selles alaosas.  

Subjektiivne füüsiline vorm ja hinnang 
vormi muutusele 

Joonisel 3.7 on esile toodud, kuidas füüsilise vormi 

enesehinnang ajateenistuses muutub. Diagrammi 

legendis ja teljemärgistes on lisatud meenutuseks 

ka ajateenijate jaotus subjektiivse füüsilise vormi 

kategooriate vahel teenistuse alguses ja lõpus (vt 

ka tabel 3.1). Esiteks märkame, et üldjaotus nelja 

variandi vahel on muutunud paremuse poole: üsna 

hea vormi osatähtsus on tõusnud 10% võrra ja üsna 

halva/halva vormi osatähtsus langenud poole 

võrra. Teine tähelepanek tulbastikku uurides kin-

nitab, et on toimunud võrdlemisi vilgas indivi-

duaalne subjektiivne vormi muutus. Tõsi küll, üle-

kaalus on senise hinnangu säilitamine: vaadelda-

vas neljas rühmas teenistuse eelse seisu järgi an-

navad vastavalt  47%, 46%, 50% ja 18% ajateenijaist 

lõpus sama hinnangu nagu alguses. Alguses heas 

füüsilises vormis ajateenijaist arvestab kolmandik 

selle lõpus heaks ja viiendik keskmiseks. Esialgu 

üsna heas vormis ajateenijaist kinnitab lõpus head 

vormi viiendik (22%) ja keskmist vormi ligi kolman-

dik (28%). Esialgu keskmises vormis ajateenijaist 

on ligi kümnendik lõpu enesehinnangu järgi heas 

ja üle kolmandiku (36%) üsna heas vormis. Alguses 

subjektiivselt üsna halvas või halvas vormis aja-

teenijaist üle 80% arvestab end teenistuse lõpus 

paremasse olukorda kui alguses, sj üsna heasse 

ligi neljandik (23%). Ühtekokku säilitas oma sei-

sundi 44% ajateenijaist, parandas seda vähemalt 

ühe astme võrra 38% ja väitis halvenemist vähe-

malt ühe astme võrra 18%. Seega, kui subjektiivne 

vorm ajateenistuse jooksul muutus (ja 56% korral 

see muutus), siis enamjaolt paranemise suunas.  

Joonis 3.7. Jaotus subjektiivse füüsilise vormi alusel ajateenistuse lõpus olenevalt füüsilisest vormist 
ajateenistuse alguses (N=1813, üht värvi tulpade protsentide summa 100%). 
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Subjektiivne füüsiline vorm jäi enesehinnangu ko-

haselt umbes poole ulatuses samaks igas esialg-

ses rühmas, kui üsna halva/halva vormiga ajatee-

nijad kõrvale jätta. Sellest tekib oletus, et iga 

astme määratluse piirid võivad olla küllalt laiad ja 

nende vahele jäävad seisundid üksteisest funktsio-

naalselt märgatavalt erineda. Sel põhjusel küsiti 

ajateenijailt ka võrdlevat enesehinnangut teenis-

tuse alguse ja lõpu vormi kohta: „Kuidas Te hindate 

oma füüsilist vormi võrreldes ajateenistuse eelse 

ajaga?“. Füüsilise seisu paranemist vähemalt mõ-

nevõrra kinnitas ligi 2/3 (vt tabel 3.1), samaks jää-

mist iga kuues ja vormi halvenemist iga viies. Joo-

nisel 3.8a on näidatud, kuidas jagunevad alguse 

enesehinnangu kohased füüsilise vormi rühmad 

subjektiivse muutuse järgi ja joonisel 3.8b, millise 

muutuse kaudu füüsilises vormis tekivad ajatee-

nistuse lõpu füüsilise vormi enesehinnangu koha-

sed rühmad. 

Selle järgi, kui suur osa tunneb füüsilise vormi pa-

ranemist olulisel määral või tajub vähemalt mingit 

positiivset nihet, reastuvad teenistuseelse füüsilise 

vormi rühmad loomulikus järjekorras: halvas sei-

sundis olijail on rohkem väljavaateid paraneda kui 

heas seisus olijail. Nende osatähtsus, kes ei taju 

muutust ei halvemuse ega paranemise poole, on 

füüsilise vormi lähterühmades üsna sarnaselt 

kümnendiku ja viiendiku osa vahel. Füüsilise vormi 

halvenemist kinnitavate ajateenijate määr on suu-

rim algselt hea vormi rühmas (ligi pool, 43%) ja 

ulatub üsna hea vormi rühmas üle neljandiku. Väi-

keses algselt üsna halvas või halvas füüsilises vor-

mis olijad tunnetavad enamjaolt tugevat vormi pa-

ranemist. Kui panna need andmed kokku joonise 

3.7 andmetega, kust selgus, et kolmveerand heas 

vormis ja 2/3 üsna heas vormis olnuist on enese-

hinnangu kohaselt ka teenistuse lõpus heas või 

üsna heas vormis, siis oleme subjektiivse muutuse 

tunnust kaasates saanud jälile muutuste olulisele 

detailile. Vorm võib olla lõpus hea või üsna hea 

küll, aga enda arvates mitte enam nii hea, kui oli 

teenistuse alguses. Kas füüsilise vormi enesehin-

nanguline taandareng peegeldub ka teenistuse 

teistes elukülgedes või on ise nende peegeldus, on 

edasine uurimisküsimus, mis raporti piiratud mahu 

tõttu jääb siinkohal käsitlemata. 

 

 

Joonis 3.8a. Jaotus füüsilise vormi subjektiivse muutuse alusel ajateenistuse eelse füüsilise vormi 
rühmades (N=1782, üht värvi tulpade protsentide summa 100%). 
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Joonis 3.8b. Jaotus füüsilise vormi muutuse enesehinnangu alusel ajateenistuse lõpu füüsilise vormi 
rühmades (N=2003, üht värvi tulpade protsentide summa 100%). 

Jooniselt 3.8b näeme, millist arenguteed pidi jõu-

takse teenistuse lõpu füüsilisse vormi. Kõigepealt 

meenutame, et teenistuse lõpus arvestas oma füü-

silise vormi halvaks või üsna halvaks 7% ajateeni-

jaist. Seega on küll tähelepanu väärt, aga arvuku-

selt mitte nii väga (alla saja ajateenija) kõige kõr-

gema tulba taga peituv ajateenijate rühm – need, 

kelle halb või üsna halb füüsiline vorm on vormi 

halvenemise tulemus ajateenistuses. Hea ja ka 

üsna hea lõppvormiga ajateenijad on ligi kolman-

diku (31%) ulatuses sellise seisuni jõudnud alguse 

vormi olulise ja 39% ulatuses mõningase parane-

mise teel. Keskmise füüsilise vormiga ajateenijaist 

on kokku 63% selleni jõudnud füüsilise vormi posi-

tiivsete muutustega.  

Kokkuvõtteks saame öelda, et füüsiline vorm kuju-

nes teenistuse lõpuks välja erisuguseid teid pidi. 

Allpool teeme katse muutuste teed ka prognoosida 

lähteseisu ja muude näitajate alusel, kuid enne 

seda otsime vastust küsimusele, kui hästi on füü-

silise vormi enesehinnang kooskõlas ajateenija 

saavutustega kehalise võimekuse katsetes. Kasu-

tame selleks testi punktisummat. Testi läbimise 

osatähtsuse kaudu tulevad esile analoogilised jä-

reldused (tabel L2.5 lisas). 

Tabelist 3.4 (ülemine plokk) näeme kõigis teenistu-

seelse aja subjektiivse vormi hinnangu rühmades 

keskmist punktisumma tõusu teenistuse algust ja 

lõppu võrreldes, mis osutub individuaalseid vahe-

sid statistiliselt testides kõigis siinvaadeldavates 

rühmades statistiliselt oluliseks (p<0,05). Kehvema 

vormiga rühmade punktisummad kasvasid märga-

tavalt enam kui hea vormiga rühmade punktisum-

mad, tagades teenistuse lõpus väiksemad rühma-

devahelised erinevused (alguses keskmiste suurim 

erinevus 110 punkti, lõpus 63 punkti). Nii alguses kui 

lõpus erinevad rühmad üksteisest keskmise poo-

lest statistiliselt oluliselt (vrd eri rühmade kesk-

miste usalduspiiride väärtusi) ja kulgevad vormi 

halvenedes ootuspäraselt keskmise languse suu-

nas. Seega on füüsilise vormi enesehinnang aja-

teenistuse alguses informatiivne testi tulemuste 

ennustamiseks ja seda ka ajateenistuse lõpu jaoks, 

kuigi nõrgemalt kui alguses (kirjeldab lineaarse 

prognoosi kohaselt punktisumma variatiivsusest 

alguse testis 36% ja lõpu testis 14%).  
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Tabel 3.4. Kehaliste võimete kontrolltesti keskmine  punktisumma ajateenistuse eelse füüsilise 
vormi enesehinnangu järgi 

 Ajateenistuse alguse punkti-
summa 

Ajateenistuse lõpu punkti-
summa 

N 

Kesk-
mine 

Keskmise usal-
duspiirid, 95% 

N 
Kesk-
mine 

Keskmise 
usalduspiirid, 

95% 

alu-
mine 

üle-
mine 

alu-
mine 

üle-
mine 

Ajateenistuse eelse  füüsilise vormi enesehinnang  

Hea 382 240 236 244 311 246 241 252 

Üsna hea 554 215 212 219 433 234 229 238 

Keskmine 1000 177 174 180 816 212 209 215 

Üsna halb või halb 368 130 125 136 275 183 177 189 

Üldiselt 2304 189 187 191 1835 219 216 221 

Füüsilise vormi muutuse enesehinnang 

Olen oluliselt paremas vormis, 
tunnen end füüsiliselt tugeva-
mana 

439 166 161 171 380 217 212 222 

Mõningane positiivne muutus 
on tunda 

723 186 182 190 620 220 216 224 

Eriti pole midagi muutunud 279 193 187 200 226 215 208 222 

Olen pigem halvemas vormis, 
kui enne ajateenistusse asu-
mist 

351 220 214 225 291 227 222 233 

Üldiselt 1792    1517    

 

Tabelis 3.4 (alumine plokk) on näidatud ka teenis-

tuse alguse ja lõpu testi keskmine punktisumma 

füüsilise vormi tajutud muutuse rühmades. Teenis-

tuse alguse testi keskmine punktisumma on usal-

dusvahemikele toetudes (need ei kattu) igas rüh-

mas statistiliselt erisugune ja neil, kes hiljem taju-

sid vormi halvenemist, suurim. Teenistuse lõpus 

saab nendes samades rühmades kinnitada üksnes 

halvenemist tajunud ajateenijate rühmas teistsu-

gust, seejuures teistest rühmadest kõrgemat 

keskmist, muudes rühmades aga näeme ühetaoli-

sust.  

Kontrollime eelnevaid järeldusi veel teisestki vaa-

tenurgast. Joonistel 3.9a ja 3.9.b on näidatud aja-

teenistuse alguses ja lõpus sooritatud testide 

keskmine punktisumma ajateenistuse eelse füüsi-

lise vormi ja  füüsilise vormi subjektiivse muutuse 

rühmades üheaegselt (väikeste rühmade vältimi-

seks on ühendatud mõneti sarnased hea ja üsna 

hea füüsilise vormi rühmad). Need joonised illust-

reerivad analüüsi (kahefaktorilise dispersioonana-

lüüsi mudeli kohaselt) alguse ja lõpu punktisumma 

kohta, kus punktisummat mõjutavateks faktoriteks 

on võetud teenistuseelne füüsiline vorm ja selle 

muutus teenistuses. Teenistuse alguse testitule-

muse suhtes osutusid mõlemad faktorid statistili-

selt olulisteks mõjuriteks (kirjeldusaste 38%, 

p<0,0005), seejuures nõrga suundumusena ka 

koosmõjus (p<0,07). Mida halvem alguse vorm, 

seda tagasihoidlikum tulemus, mida vähem arves-

tatakse muutus positiivseks, seda parem oli alguse 

testi tulemus. Sellise seletuse aluseks on tule-

muste ühtlustumine ühtse eesmärgi – testi läbi-

mise – nimel, mis toob kaasa ka negatiivse muu-

tuse taju.   

Sama kinnitavad teenistuse lõpu testi tulemused  

(joonis 3.9.b), mis näitavad keskmiste võrdlemisel 

(dispersioonanalüüsil) statistiliselt olulist erine-

vust teenistuse alguse füüsilise vormi rühma alu-

sel, kuid mitte vormi muutuse tunnuse alusel ega 

nende koosmõjus (kirjeldusaste 16%). Ükskõik mis 
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teed pidi mindi, saadi lõpuks oma füüsilise vormi 

kohane üks ja sama tulemus. Võib ütleda, et aja-

teenistuses kujundatud vormi muutus osutus üht-

lustavaks teataval optimaalsel moel, säilitades ai-

nult füüsilise vormi erinevusest tingitud erisused. 

Et ajateenistuse lõpu testi punktisumma prognoo-

simudeli kirjeldusaste on madalam, kui oli alguse 

punktisumma korral, viitab see samale asjaolule, 

mida arvasime eelmises alaosas testi läbimise 

prognoosi korral  – kaasa mängivad muud, sh hoia-

kulised faktorid.  

Joonis 3.9a. Ajateenistuse alguse testi keskmine punktisumma teenistuseelse füüsilise vormi ja 
vormi tajutud muutuse järgi 

 

Joonis 3.9b. Ajateenistuse lõpu testi keskmine punktisumma teenistuseelse füüsilise vormi ja vormi 
tajutud muutuse järgi 
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Füüsilise vormi muutuse prediktorid 

Kuidas saaks prognoosida füüsilise vormi rühma-

kuuluvust? Raporti mahtu silmas pidades vaatleme 

siinkohal ainult füüsilise vormi tajutud muutuse 

kujunemise tegureid. Kaasame ajateenija tausta-

tunnused, mis osutusid mõjusateks, ning ajateenija 

tüübi ja sidususe mõõdikud hoiakute peegeldami-

seks, samuti füüsilise seisundi kolm tunnust: tree-

nitus, tervis, KMI rühm. Olulist muutust paremuse 

suunas ja mõningat positiivset muutust vaatleme 

ühise rühmana (neil leidus  kujunemise mehhanis-

mis sarnasusi) ning taustaks rühmakuuluvuse tõe-

näosuse prognoosimisel võtamegi selle, positiiv-

seima arenguga rühma. Koostatav mudel näitab 

otseselt seega mõjureid, mis tõrjuvad positiivset 

muutust (seletuse võib kõikjal, kus mugav, pöörata 

ka vastupidisesse suunda positiivse muutuse soo-

dustegurite eritlemiseks). Nii koostatud logistilise 

regressioonimudeli sobitusastet iseloomustavad 

hii-ruut-statistik 265 (40 vabadusastmega, 

p<0,0005, N=1509), Coxi-Snelli kordaja 0,16 ja Na-

gelkerke kordaja 0,19.  

Joonisel 3.10 on kujutatud võimalike mõjutegurite 

kohast kordajat, mis näitab, kui suured on šansid 

vastavas alternatiivis („eriti pole midagi muutunud 

versus olen oluliselt paremas vormis/positiivne 

muutus on tunda“, sinised tulbad, ja „olen pigem 

halvemas füüsilises vormis versus olen oluliselt 

paremas vormis/positiivne muutus on tunda“, 

oranžid tulbad) kalduda alternatiivi esimesse 

poolde, kui mõjutegur omandab osutatud väärtuse, 

võrreldes olukorraga, kus mõjutegur omandab 

taustaväärtuse (mõjuri taustaväärtus on lühendi 

vs – versus – järel olev väärtus). Analoogiliselt 

joonise 3.6 tõlgendusele tähendavad arvust 1 suu-

remad šansid, et mõjuteguri antud väärtuse oman-

damine kallutab taustaväärtusega võrreldes pi-

gem alternatiivi esimesse poolde ja arvust 1 väik-

semad šansid – pigem teise poolde. Joonisele on 

kantud ka šansside suhte usaldusvahemikud 

(95%), mis arvu 1 kattes ei võimalda pidada mõjurit 

statistiliselt oluliseks. Kõikjal tuleb üksiktegurit 

võrdlevalt iseloomustades arvestada, et järeldus 

kehtib muude tegurite sarnaste väärtuste korral.  

Füüsilise vormi samaks jäämist võrreldes vormi 

paranemisega (vt siniseid tulpasid) kalduvad kin-

nitama pigem vastumeelsed seadustäitjad kui ak-

tiivsed vabatahtlikud või kohustuse ajastajad. Mida 

nõrgem on organisatsiooniline ja horisontaalne tu-

gevdav sidusus, seda enam kinnitatakse muutu-

seta olukorda võrreldes positiivse muutusega. Kuni 

19-aastased ajateenijad kinnitavad sagedamini kui 

22-aastased ja vanemad ajateenijad pigem muu-

tuse puudumist kui positiivset muutust (neil algselt 

sageli hea vorm, nagu näitas analüüs). Siin tasub 

vihjamisi tähele panna ka tegureid, mille puhul 

usaldusvahemik lõikab arvu 1 taset, aga jääb sel-

lest enamjaolt ühele või teisele poole. Nii näeme, 

et teatud tõepärasusega kinnitavad ka 20-21-aas-

tased võrreldes vanima vanuserühmaga enam 

muutuste puudumist, mis tähendab, et vanim va-

nuserühm võib tõenäoseimalt tajuda positiivset 

muutust.  

Füüsilise vormi halvenemise poole (vt oranže tul-

pasid) kaldumise šansid võrreldes paranemisega 

on vastumeelsetel seadusetäitjatel kaks korda 

suuremad kui aktiivsetel vabatahtlikel. Tugev tree-

nitus teenistuse eel võrreldes nõrga treenitusega 

kallutab tajuma vormi halvemana paranemise 

asemel ja hea tervis kallutab paranemise kinnituse 

poole. Teenistuse algul ülekaalulised tajuvad 

muude parameetrite poolest sarnaste normkaalu-

listega võrreldes teenistuses pigem vormi parane-

mist halvenemise asemel. Vormi halvenemist kal-

duvad kinnitama suurematest linnadest pärit aja-

teenijad enam kui väiksematest kohtadest pärit ja 

eesti kodukeelega ajateenijad enam kui vene ko-

dukeelega ajateenijad. Põhihariduse taustaga aja-

teenijad kalduvad pigem kinnitama vormi parane-

mist kui halvenemist. Suurem organisatsiooniline 

ja horisontaalne tugevdav sidusus kallutavad pa-

ranemise kinnituse, mitte halvenemise kinnituse 

poole. 



 
 

Joonis 3.10. Füüsilise vormi muutuse prognoos taustatunnuste ja ajateenistuse eelsete või teenis-
tuse alguse näitajate kaudu; šansside suhted usaldusvahemikuga usaldusnivool 95%; „sportimine iga 
päev või 4-6 korda nädalas vs mõned korrad aastas või üldse mitte“ – šansside suhe 13 usaldusva-
hemikuga 6…27, „sportimine 2-3 korda nädalas vs mõned korrad aastas või üldse mitte“ – šansside 
suhe 5 usaldusvahemikuga 2…11 
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Eriti pole midagi muutunud vs olen oluliselt paremas vormis/positiivne muutus on tunda



 
 

Siinkohal lähemaid andmeid esitamata lisame, et 

füüsilise vormi muutuse mudelis, kus teenistuses 

muutuda võivad näitajad (KMI, subjektiivne tervis 

ja sportimise sagedus) olid asendatud teenistuse 

lõpu andmetega, kujunes taustanäitajate mõju 

muutusele samaks (kordajates arvuliselt väike va-

rieeruvus), välja arvatud ajateenija tüübi mõju 

vormi halvenemise ja paranemise alternatiivis, kus 

tulemus aritmeetiliselt säilis sama mustriga nagu 

äsjakirjeldatud mudelis, aga usalduspiiride poolest 

mitte. Osutus ka, et teenistusaegne treeningusage-

dus füüsilise vormi muutust ei mõjutanud.  

Füüsilise vormi tajutud muutus varieerub niisiis 

ajateenistusse suhtumise hoiakuliste näitajate lõi-

kes ja samal ajal ei ole tugevalt seotud füüsilise 

seisundi tunnuste kolmikuga, mis mängis olulist 

rolli kehalise võimekuse testide puhul. Seega võib 

oletada, et tajutud vormimuutus võib ka ise (sj tu-

gevamalt kui nt kehaliste võimete kontrolltesti 

edukus) mõjutada muid hoiakulisi näitajaid, nt aja-

teenistusega rahulolu.  

Lisa tabelis L2.6 on iseloomustatud füüsilise vormi 

muutuse rühmi siinvaadeldud ja veel mõnede näi-

tajate lõikes protsentjaotuste kaudu. Muuhulgas on 

lisaks eelneva mudeli teguritele toodud esile,  et 

kui üldiselt nõudis teenistus väga vähest või kerget 

pingutust 44% ajateenijate arvates, siis füüsilise 

vormi halvenemist kinnitanutel on see osatähtsus 

61%, vormi muutumatuna tajunutel 59%, vähest po-

sitiivset muutust tajunutel 39% ja olulist muutust 

tajunutel 30%. Seega vormi muutus arvestatakse 

positiivseks, kui teenistus nõudis pingutust, mil-

lega saadi hakkama, ja negatiivseks, kui puudus 

võimalus end proovile panna – ka sellise oletuse 

võib nende andmete selgituseks püstitada.  Sellega 

kõlab hästi kokku tähelepanek, et vormi halvene-

mist kinnitanutel jäi see siiski kehalise võimekuse 

mõõdikute poolest heaks ja piisavaks. Samuti kin-

nitab väljakutse puudumise oletust vormi halvene-

mise rühma ajateenijate silmapaistev teenistu-

seelne treenitus ja treeninguharjumuse säilimine 

ka ajateenistuses. 

 

Ajateenijate rühmad füüsilise seisundi 

tunnuste kaudu 

Lisame veel ühe vaatenurga füüsilise vormi, selle 

muutuse hinnangu ja kehalise võimekuse seoste 

kohta, kasutades mitmemõõtmelist liigitust klaste-

ranalüüsi teel. Liigituse aluseks võtame füüsilise 

vormi tunnuste „kolmiku“  tervise enesehinnan-

gud, füüsilise vormi enesehinnangud ja tervises-

pordi harrastamise sageduse hinnangud  ajatee-

nistuse alguse ja lõpu kohta, kokku seega kuus 

klasterdustunnust. Rühmad on leitud k-keskmiste 

meetodil standarditud andmeilt (üldkeskmine 0, 

standardhälve 1) ja rühmade arvuks on võetud 6. 

Selleni viis 4-7-klastriliste liigituste analüüs nii 

rühmade kattuvuse kui ka klasterduseks kasuta-

tud tunnuste eristusvõime alusel. Valiku aluseks 

olid seejuures rühmakeskmiste usaldusvahemikud 

usaldusnivool 95%, F-suhted keskmiste mitmese 

võrdluse jaoks ja hii-ruut-statistik statistilise 

seose uurimiseks rühmitust väljendava tunnuse ja 

mitmete muude tunnuste vahel (p<0,05).  

Siinkohal on oluline lisada kaks selgitust arvutuste 

statistilise külje kohta. Esiteks, klasterdustunnu-

sed on ootuspäraselt omavahel küll positiivselt 

korreleeritud, kuid mitte tugevalt, ulatudes ainult 

mõnes tunnuspaaris 0,5 ringi, mistõttu ei ole karta 

mõne tunnuse sisu ülevõimendamist klasterdami-

sel. Teine mööndus tuleneb sellest, et klasterdus-

tunnused on skaala poolest järjestustunnused ja 

mitte arvulised, kuid klasteranalüüsi kui pigem ot-

singulise ja mitte statistiliselt järeldava meetodi 

rakendamisel on mõeldav nende tõlgendus ka pi-

deva skaalaga tunnustena, nagu eeldatakse k-

keskmiste meetodil eukleidilist kaugust (linnulen-

nukaugust) aluseks võttes.  

Tekkinud rühmade suurus  on umbes 200-350 rin-

gis (kokku 1700 ajateenijat, kel kõik klasterdustun-

nused olid mõõdetud), suurima ja vähima rühma 

liikmete arvude suhe jääb alla 2. Kõik klasterduse 

aluseks võetud tunnused eristavad tekkinud rühmi 

üksteisest statistiliselt oluliselt. 

Esitame allpool eristunud rühmade (klastrite) lü-

hiiseloomustuse, kaasates selgituses klasterdus-

tunnustele lisaks ka ajateenija taustatunnuseid 
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(vanus, haridus jt) jm, kui see osutus rühmitusele 

iseloomulikuks. Toome ka esile, kuidas tajus aja-

teenija subjektiivselt füüsilise vormi arengut, kas 

positiivsena või negatiivsena või erilise muudatu-

seta, ja iseloomustame kehaliste võimete kontroll-

testi saavutusi. 

Rühma 1 iseloomustavad (joonis 3.11) ajateenistuse 

alguses üldkeskmine (nullilähedane standarditud 

skaalal) tervise enesehinnang ja sportimissagedus 

ning  keskmisest halvem füüsilise vormi enesehin-

nang, mis teenistuse lõpuks paraneb. Lisaks kerkib 

teenistuse lõpuks tervise enesehinnang keskmi-

sest kõrgemaks ja samuti on sportimissagedus 

ajateenistuses üldkeskmisest kõrgem. Enamjaolt 

(83%) kinnitatakse selles rühmas (tabel 3.5, jälgida 

lahtri värvitooni tumedust reas; mida suurem 

väärtus, seda tumedam toon, valge vastab miini-

mumile), et ajateenistuse vältel füüsiline vorm pa-

ranes kas oluliselt või vähemalt mõnevõrra. Norm-

kaalus ajateenijate osatähtsus KMI järgi on paari 

protsendi võrra suurem kui üldiselt. Testi keskmine 

punktisumma on tõusnud ligi 40 punkti võrra. Tee-

nistuse alguse testi läbimine oli neil halvem ja lõ-

putesti läbimine parem kui üldiselt. Klaster ühen-

dab keskmisest füüsilisest seisust paremasse 

seisu liikunud ajateenijaid, kes seda muutust ka ta-

juvad positiivsena. Tegemist on füüsilise või-

mekuse keskmiselt tasemelt heale tasemele jõud-

jate rühmaga. 

Joonis 3.11. Rühmituse aluseks võetud tunnuste keskmine rühmiti (standarditud skaala esialgsega 
võrreldes pööratud suunas: mida suurem väärtus, seda positiivsem hinnang/sagedasem spordihar-
rastus; üldkeskmine on 0) 

Rühma 2 kuuluvad isikud, kelle kõik füüsilise seisu 

näitajad on keskmisest paremad (kõik tulbad joo-

nisel üle nullpunkti), seda nii alguses kui ka lõpus, 

sealhulgas säilitavad nad ajateenistuses ka oma 

suhteliselt suure sportimisharjumuse. Teenistu-

seelse aja füüsilise vormi enesehinnang on silma-

paistvalt kõrge. Kuni 19-aastaste ajateenijate ja 

keskharidusega ajateenijate osatähtsus on selles 

rühmas suurem kui üldiselt (taas vt tabel 3.5), sa-

muti normkaalus ajateenijate osa (alguses enam 

kui 10% võrra suurem, lõpus 7-8% ringis suurem). 

Selle rühma ajateenijate testi keskmine punkti-

summa on teistega võrreldes suurim, kuid tõuseb 

teenistuse lõpuks algusega võrreldes kõige vähem, 

nimelt ligi 15 punkti. Testi läbimise protsent, mis on 

alguses kõrgeim, tõuseb lõpuks pisut. Nende osa-

tähtsus, kes alguses ei tule testiga toime, aga lõpus 

küll, on selles rühmas siinvaadeldavatest rühma-

dest vähim, nimelt viiendik. Selles rühmas tajub 

ajateenistuses toimunud muutust positiivsena 
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veidi üle poole ajateenijaist, vormi halvenemisena 

ligi kolmandik ja mingit muutust ei taju iga seits-

mes. See rühm peegeldab ajateenijate füüsilise 

vormi ühtlustumist viisil, kus rühma kuuluvad alg-

selt suurepärases vormis olijad ei liigu arengus 

kuigi märkimisväärselt edasi ja tunnevad seda ka 

ise, vaatamata sellele, et nende võimekusest piisab 

väga edukaks testisoorituseks. 

Rühma 3 kuuluvad ajateenijad sarnanevad rühma 

2 arvatud ajateenijatega selles mõttes, et alguse 

näitajad on neil keskmisest paremad. Vahe rüh-

maga 2 tuleb sisse teenistuse lõpus, kus säilib küll 

suhteliselt hea tervise enesehinnang, kuid füüsi-

line vorm langeb alla keskmise ja väheneb sporti-

mishuvi. Ka selles rühmas on nooremaealiste ja 

keskharidusega isikute osatähtsus veidi suurem 

kui üldiselt, samuti normkaalus ajateenijate osa-

tähtsus. Silma jääb, et oma leibkonna majandus-

liku toimetuleku arvab silmapaistvalt suur hulk 

olevat väga hea.  Testi punktisumma ei suurene 

kuigipalju  20 punkti ringis. Kolmandik selle 

rühma ajateenijatest läbis testi edukalt ainult lõ-

pus ja kümnendik ainult alguses. Alguse testi läbi-

nute protsent ületab vastava üldise protsendi suu-

remal määral (47% vs 39%) kui lõpu testi läbinute 

protsent (68% vs 65%). Nende hulk, kes tunnistavad 

füüsilise vormi paranemist vähemalt mõnevõrra, 

on alla poole ja halvenemist kinnitab 39%. Tegemist 

on samuti füüsilise vormi ühtlustumist peegeldava 

rühmaga, kus füüsilise vormi seisakut tajutakse 

tugevamalt kui rühma 2 puhul ja seejuures on selle 

rühma ajateenijad alguses ja jäävad ka lõpus tes-

titulemuste poolest  rühma 2 ajateenijatest nõrge-

maks. 

Rühm 4 koosneb ajateenijaist, kes on vaadeldavas 

füüsilise seisu tunnuste kolmikus kõiges tugevalt 

alla keskmise, sh tervise enesehinnangus. Mõnin-

gal määral paraneb füüsilise vormi enesehinnang 

ja füüsilise vormi muutust tajub selles rühmas po-

sitiivsena suur osa  rohkem kui 2/3. Rühma kuu-

lub üldisest suurema osatähtsusega põhiharidu-

sega ajateenijaid ja üldisest väiksema osatähtsu-

sega keskharidusega ajateenijaid  ning üldisest 

rohkem vanemaid kui 22 aastat. Leibkonna toime-

tulek arvestatakse kehvemaks sagedamini kui ül-

diselt. Ülekaaluliste osatähtsus KMI järgi on suu-

rem kui teistes rühmades. Testi keskmine punkti-

summa tõuseb selles rühmas kõige enam  44 

punkti. Alguse testi läbib iga kümnes ja kolmandik 

muudab alguse ebaedu eduks. Siiski jääb lõpu testi 

läbimine enam kui 20% võrra alla üldisele läbimis-

protsendile. See rühm on ajateenistuses füüsilise 

võimekuse poolest tugevalt arenev rühm, kuigi 

testi punktisummade poolest jääb keskmiselt kõige 

tagasihoidlikumaks. Füüsilise vormi muutust taju-

takse seejuures enamjaolt positiivselt.   

Rühma 5 liikmeid iseloomustab kehvem tervise 

enesehinnang ja füüsilise vormi hinnang, kuid ül-

disest sagedasem sportimine ajateenistuse eel, 

mis jätkub ka teenistuses. Füüsiline vorm suhteli-

selt halveneb ja tervise enesehinnang samuti. Füü-

silise vormi muutuse poolest arvestavad nad muu-

tuse veidi harvemini kui üldiselt positiivseks, pi-

gem muutuseta olukorraks. Ülekaaluliste osatäht-

sus ületab üldise taseme. Testi keskmine tõus on 

26 punkti.  Testi läbimise protsendi poolest on see 

rühm sarnane üldisele tulemuslikkusele. Spordi-

harrastuse poolest esiletõus võimaldab seda 

rühma pidada püüdlike, aga tulemuste poolest 

keskmiselt edukate ajateenijate rühmaks. 

Rühma 6 liikmed on suhteliselt spordikauged algu-

ses ja sellisteks jäävadki. Tervisehinnang on üldi-

sega võrreldes plusspoolel, aga füüsilise vormi 

hinnang on ja jääb miinuspoolele. Füüsilise vormi 

muutust tajub kolm ajateenijat neljast positiivsena. 

Vanuse poolest on 20-21-aastaste osatähtsus sel-

les rühmas suurim vaadeldava kuue rühma seas ja 

keskharidusega isikute osa väiksem kui üldiselt (sj 

põhihariduse osatähtsus suurem kui üldiselt). 

Leibkonna majandusliku toimetuleku poolest ol-

lakse keskmisel tasemel. Testi punktisumma tõu-

seb 42 punkti võrra ja suur on nende ajateenijate 

osatähtsus, kes alguse testi ei läbi edukalt, kuid lõ-

pus läbivad. Samal ajal on suur ka nende osatäht-

sus, kes kumbagi testi ei läbi. Seda rühma võiks pi-

dada füüsiliselt suhteliselt hästi kohanevaks rüh-

maks. Võib-olla on selles rühmas peidus veel oma-

korda alajaotus, aga rühma suurus (vähim siinvaa-

delduist) ei võimalda selle mõttega edasi minna. 



 
 

Tabel 3.5. Ajateenijate füüsilise seisu rühmade kirjeldus taustatunnuste ja testitulemuste kaudu;  tin-
gimusvorming tabeli ridade kaupa  

  

Rühm1 
Üldi-
selt2 1 2 3 4 5 6 

Füüsilise 
vormi muutus 
võrreldes tee-
nistuseelse 
ajaga 

Olen oluliselt paremas vormis, 
tunnen end füüsiliselt tugeva-
mana 

45% 19% 12% 25% 18% 30% 25% 

Mõningane positiivne muutus on 
tunda 

38% 37% 34% 44% 43% 47% 40% 

Eriti pole midagi muutunud 10% 14% 16% 17% 17% 15% 15% 

Olen pigem halvemas füüsilises 
vormis, kui enne ajateenistusse 
asumist 

7% 30% 39% 13% 23% 8% 20% 

Vanus 

Kuni 19-aastaste osatähtsus, % 52% 63% 58% 35% 51% 43% 51% 

20-21-aastased 33% 25% 26% 38% 29% 43% 32% 

22-aastased ja vanemad 15% 12% 16% 27% 21% 14% 18% 

Haridus 

Põhi- või põhi-kutseharidusega, 
% 

23% 12% 16% 36% 24% 31% 23% 

Keskharidusega, % 57% 70% 69% 37% 55% 44% 56% 

Keskhariduse järgse haridusega, 
% 

20% 18% 16% 27% 22% 25% 21% 

Leibkonna ma-
janduslik toi-
metulek 

On suuri raskusi/kohati raskusi 
toimetulekul 

7% 6% 4% 15% 12% 8% 9% 

On võimalik ilma mureta hakkama 
saada, aga midagi erilist lubada ei 
saa 

31% 28% 25% 42% 35% 36% 33% 

Me tuleme hästi toime/oleme rik-
kamate hulgas 

63% 66% 71% 43% 53% 56% 59% 

KMI alguses 

Ülekaal või tugev ülekaal 27% 18% 19% 42% 36% 28% 28% 

Normkaal 73% 82% 79% 52% 62% 69% 70% 

KMI lõpus 

Ülekaal või tugev ülekaal 26% 22% 22% 39% 32% 25% 28% 

Normkaal 74% 78% 78% 59% 68% 75% 72% 

Testi läbinud 

Alguses 34% 72% 47% 11% 39% 19% 39% 

Lõpus 69% 85% 68% 40% 65% 54% 65% 

Testi läbimine 
alguses ja lõ-
pus  

Alguses ja lõpus mitteläbitud 26% 7% 20% 58% 27% 42% 28% 

Alguses läbitud, lõpus mitte 4% 6% 11% 4% 8% 5% 6% 

Alguses mitteläbitud, lõpus läbi-
tud 

41% 20% 32% 33% 30% 40% 32% 

Alguses ja lõpus läbitud 30% 66% 37% 6% 35% 14% 33% 

Testi keskmine 
punktisumma 

Alguses 189±6 238±5 204±6 142±6 190±6 164±7 190±3 

Lõpus 226±6 252±5 224±7 186±7 216±7 206±7 221±3 

Rühma suurus 
Arv 333 358 220 289 297 204 1701 

Osatähtsus 20% 21% 13% 17% 17% 12% 100% 
 

1Lahtri värvitooni tumedus on tabeli rea piires võrdeline lahtris oleva arvuga, nt kuni 19-aastaste osatähtsus on suu-
rim 2. ja vähim 4. rühmas. Eri ridade võrdlusel tooni tumeduse alusel ei ole tähendust. Pruuni ja sinist tooni on 
vahelduvalt kasutatud tunnusele vastavate ridade esiletõstmiseks, muud tähtsust ei ole.  

2 Rühmitamine toimus nende ajateenijate andmeil, kel kahes uuringuvoorus olid kõik kuus klasterdustunnust mõõ-
detud, jättes kõrvale lünklike andmetega isikud. Siin tabelis lisandub täiendavat väljajättelisust veelgi, nt testi tu-
lemuste puhul, mil kõigi andmed ei ole teada. Sel põhjusel võivad veerus „üldiselt“, mis käib rühmitatud indiviidi-
kogumi kohta, arvud mõne protsendi võrra/mõne punkti võrra lahkneda nende näitajate üldjaotusest/üldkeskmi-
sest. 



 
 

Joonisel 3.12 on näidatud kokkuvõtteks vaadeldud 

kuue rühma paigutus alguse ja lõpu testisumma 

väljal. Paigutus horisontaaltelje suhtes näitab al-

guse testi punktisummat ja paigutus püsttelje suh-

tes lõpu testi punktisummat. Ringid tähistavad 

vaadeldud rühmi ja ringi läbimõõt vastab nende 

osakaalule, kes iseloomustavad füüsilise vormi 

muutust oluliselt positiivseks või mõningaselt po-

sitiivseks. Kaldjoon diagrammil näitab paigutust, 

mis oleks siis, kui punktisumma oleks alguses ja 

lõpus sama. Püstsuunas kaugus kaldjoonest näitab 

punktisumma juurdekasvu, mis on suurim 4. rüh-

mas ja vähim 2. rühmas. Tumesinised ringid jooni-

sel vastavad rühmadele, kus on testitulemus kesk-

miselt paranenud suuremal määral ja muutust ta-

jub suur osa positiivsena. Oranžid ringid vastavad 

nendele rühmadele, kus ei ole küll tagasilangust 

tulemustes, aga edasiminek on kasin ja füüsilise 

vormi muutust ei peeta nii sageli positiivseks kui 

ülejäänud kolmes rühmas. Joonisel 3.12 tasub tä-

hele panna ka seda, et rühmad paiknevad horison-

taaltelje suunas enam laiemalt (umbes 100 punkti 

ulatuses) kui püsttelje suhtes (70 punkti ringis), 

mis toetab füüsilise võimekuse ühtlustumise teesi.  

Selle osa kokkuvõtteks saab öelda, et ajateenijate 

rühmitus, esiteks, toob esile seose kehaliste või-

mete kontrolltesti tulemuste ja füüsilise vormi 

subjektiivse taju vahel, ja teiseks, näitab, et see 

seos on mitmepalgeline ja keeruline. 

Joonis 3.12. Rühmade paigutus kehaliste võimete kontrolltesti punktisummade alusel; ringi läbimõõt 
on võrdeline nende osatähtsusega rühmas, kelle füüsilises vormis toimus positiivne muutus (osutatud 
protsendina ringi sees). 

 

 

    

  

1
83%

2
56%

3
45%

4
69%

5
60%6

77%

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

L
õ

p
u

te
s
ti

 p
u

n
k

ti
s

u
m

m
a
 

Ajateenistuse alguse testi punktisumma



 
 

3.4. Ajateenijate ootused ja 
hinnangud ajateenistuse 
üldfüüsilise kehalise kas-
vatuse suhtes 

Ajateenijate ootused oma füüsilise vormi paranda-

miseks ajateenistuses on suured, nagu tutvusta-

sime joonisel 3.1. Käesolevas osas toome esile, mil-

lisena nähti võimalusi ootuste täitmiseks ajatee-

nistuse kehalise kasvatuse treeningutes, milliste 

sportimisviisidega oleks ajateenijail meelepärane 

tegelda ja mis takistusi nähti ajateenistuses vabal 

ajal sportimise ees.  

Ootused üldfüüsilise kehalise kasvatuse 

tundide suhtes 

Tabelites 3.6a-3.6c on näidatud ajateenijate kesk-

mine nõusolek ajateenistuse alguse küsimustikus 

meie poolt esitatud väidetega üldfüüsilise kehalise 

treeningu kohta ajateenistuses. Vastused anti 

skaalal 1 kuni 5, kus on tähistatud: 1-täiesti nõus, 

2-nõus, 3-ei ole nõus ega vastu, 4-ei ole nõus, 5-

üldse ei ole nõus.  

Tabeli a-osas on näidatud üldine keskmine nõuso-

lek ja keskmine nõusolek ajateenistuse eelse füü-

silise vormi enesehinnangu rühmades, b-osas 

keskmine nõusolek teenistuseelse tervisespordi 

harrastamise intensiivsuse järgi ja c-osas teenis-

tuse lõpus hinnatud füüsilise vormi muutuse rüh-

mades. Tabelitele on lisatud ka rühmade mitmese 

statistilise võrdluse kokkuvõte, kus osutatakse tu-

gevamad statistilised erisused (p<0,05). Ettekuju-

tus kehalise kasvatuse tundidest varieerub märga-

tavalt nimetatud rühmades. 

Tugevaimat nõusolekut avaldatakse sooviga keha-

lise kasvatuse treeningute kaudu parandada aja-

teenistuses oma füüsilist vormi (keskmine 1,5, 

standardhälve 0,7), kusjuures ilmneb statistiliselt 

oluline variatiivsus teenistuseelse füüsilise vormi 

seisukohalt: üsna hea ja keskmise vormi korral 

suurem ja hea ning üsna halva või halva vormi kor-

ral keskmiselt väiksem ootus (juhime tähelepanu 

skaalale: väiksem keskmine tähendab tugevamat 

nõusolekut). Teenistuse eel harva sportinute ootus 

on teistest rühmadest väiksem (tabel 3.6b).  

Tabel 3.6a. Ootused üldfüüsilise kehalise kasvatuse tundide suhtes ajateenistuse eelse füüsilise 
vormi järgi. Keskmine nõusolek väidetega (1-täiesti nõus kuni 5-üldse ei ole nõus). 

Väide N 
Üldi-
selt1 

Ajateenistuse eelne füüsiline vorm 
Statistiline 
erinevus 1. Hea 

2.Üsna 
hea 

3.Kesk-
mine 

4.Üsna 
halb või 

halb 

Loodan, et need on mulle jõuko-
hased ja ei pea väga pingutama  

2625 2,8 (1,1) 2,7 2,7 2,8 2,8 
Erinevusi ei 

tule esile 

Soovin oma füüsilist vormi aja-
teenistuse jooksul parandada 

2633 1,5 (0,7) 1,5 1,4 1,4 1,6 
2.+3. ja 1.+4. 

erinevad 

Meeldiks treenida pigem jõusaa-
lis 

2628 2,4 (1,0) 2,1 2,4 2,5 2,6 
1., 2.+3. ja 4. 

erinevad 

Arvan, et ajateenistuses on olu-
line treenida vastupidavust 

2628 1,7 (0,8) 1,7 1,7 1,8 1,9 Eristub 4. 

Treeningud võiksid olla hästi kor-
raldatud ja mitmekesised 

2629 1,8 (0,8) 1,5 1,7 1,8 1,9 
1., 2. ja 3.+4. 

erinevad 
Võiks arvestada ajateenijate eri-
neva füüsilise ettevalmistuse ja 
võimekusega  

2625 1,7 (0,8) 1,7 1,7 1,7 1,5 Eristub 4. 

Eelistan treenida üksinda, kui 
selleks oleksid loodud sobivad 
tingimused 

2627 2,4 (1,1) 2,1 2,4 2,5 2,5 Eristub 1. 

Meeldivad rohkem rühmatreenin-
gud ja treenimine läbi sportmän-
gude 

2626 2,6 (1,1) 2,7 2,7 2,6 2,7 
Erinevusi ei 

tule esile 

1Keskmine ja sulgudes standardhälve 



 
 

Füüsilise vormi muutuse rühmade võrdluses eris-

tuvad positiivse muutuse rühmad suurema ja 

vormi muutuseta või halvenemise suunas muutu-

sega rühmad teistest väiksema ootusega (tabel 

3.6c). Seega oli lõpuks kujunenud vormi muutus 

kooskõlas ootustega vormi paranemise suhtes, 

kusjuures ootuse alus võis olla erinev: muutuseta 

rühmas ükskõiksus füüsilise vormi arendamise 

suhtes ja halvenenud füüsilise vormi rühmas juba 

teenistuse eel saavutatud küllalt hea vorm. 

Tabel 3.6b. Ootused üldfüüsilise kehalise kasvatuse tundide suhtes ajateenistuse eelse tervisespordi 
harrastamise sageduse järgi. Keskmine nõusolek väidetega (1-täiesti nõus kuni 5- üldse ei ole 
nõus). 

Väide 

Tervisespordi harrastamise sagedus 

Statistiline 
erinevus 

1. Iga päev 
või 4-6 

korda nä-
dalas 

2. 2–3 
korda nä-

dalas 

3. Kord 
nädalas 
või 2-3 
korda 
kuus 

4. Mõned 
korrad 

aastas või 
üldse 
mitte 

Loodan, et need on mulle jõuko-
hased ja ei pea väga pingutama  

2,8 2,8 2,7 2,6 
Selgem vahe 
1. ja 4. vahel 

Soovin oma füüsilist vormi aja-
teenistuse jooksul parandada 

1,4 1,4 1,5 1,7 Eristub 4.   

Meeldiks treenida pigem jõusaa-
lis 

2,2 2,4 2,5 2,7 
1., 2.+ 3. ja  4. 
erinevad 

Arvan, et ajateenistuses on olu-
line treenida vastupidavust 

1,7 1,7 1,8 2,0 Eristub 4.  

Treeningud võiksid olla hästi kor-
raldatud ja mitmekesised 

1,6 1,7 1,9 2,0 
Kõik erine-
vad 

Võiks arvestada ajateenijate eri-
neva füüsilise ettevalmistuse ja 
võimekusega  

1,7 1,7 1,6 1,6 p=6% 

Eelistan treenida üksinda, kui 
selleks oleksid loodud sobivad 
tingimused 

2,2 2,5 2,6 2,5 Eristub 1.  

Meeldivad rohkem rühmatreenin-
gud ja treenimine läbi sportmän-
gude 

2,7 2,6 2,6 2,8 
2.+3. eristu-
vad 

 

Nõrgimat nõusolekut avaldatakse ootuse suhtes, et 

kehalise kasvatuse tunnid oleksid jõukohased ega 

tuleks pingutada (kuigi keskmiselt on väide skaalal 

pigem nõusoleku poolel). Treeningute jõukohasuse 

ootus on keskmiselt ühetaoline teenistuseelse füü-

silise vormi ja ka füüsilise vormi muutuse järgi 

moodustatud rühmades. Neile, kes sportisid tee-

nistuse eel harva, on jõukohasuse väide teistest 

veidi omasem.  

Jõusaalis treenimine on seda oodatum, mida pa-

rem on füüsiline vorm ja eelnev treenitus. Teenis-

tuse lõpus vormi halvenemist kinnitanud ajateeni-

jad hindasid teenistuse alguses jõusaali treenin-

guid keskmiselt märgatavalt enam meelepäras-

teks kui ülejäänud.    

Vastupidavuse arendamise ootus on nõrgim üsna 

halvas või halvas füüsilises vormis ajateenijail ja 

teenistuse eel vähetreeninuil. Kehalise kasvatuse 

tundide mitmekesisuse ja hea korralduse ootus 

langeb rühmi võrreldes koos füüsilise vormi hal-

venemise ja treenituse langusega. Need, kes tee-

nistuse lõpus kinnitavad füüsilise vormi halvene-

mist, ootasid teenistuse alguses hästi korraldatud 

ja mitmekesiseid kehalise kasvatuse tunde teistest 

enam (suurem nõudlikkus).  

Üldiselt ollakse nõus (keskmine 1,7, standardhälve 

0,8) sellega, et treeningutel arvestataks ajateeni-

jate erineva füüsilise ettevalmistuse ja võimeku-

sega. Vaadeldud rühmitustes tuleb esile üsna 

halva või halva füüsilise vormiga ajateenijate ja 
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teenistuse lõpus halvenenud vormiga ajateenijate 

sellekohane tugevam nõusolek, seda taas arvata-

vasti erineval alusel: vastavalt jõukohase pingu-

tuse ja vormile vastava piisavalt tugeva pingutuse 

ootuses (meenutame, et vormi halvenemist kinni-

tanute suure osa silmis nõudis ajateenistus vähest 

pingutust).  

Üksinda treenimine vajalike tingimuste olemasolul 

meeldiks teistest enam heas füüsilises vormis ja 

suure treeningukogemusega ajateenijatele, samuti 

teenistuse lõpus vormi halvenemist tajunud aja-

teenijatele. Rühmatreeningute meeldivuse väitega 

nõusolek on skaala neutraalses keskosas.  

Kokkuvõttes saab öelda, et ajateenijad näevad aja-

teenistuse alguses üldfüüsilise kehalise kasvatuse 

tundides suuri ja mitmekesiseid võimalusi füüsilise 

võimekuse arendamiseks. Ootuspäraselt varieeru-

vad arvamused oluliselt teenistuseelse füüsilise 

ettevalmistuse alusel.  

 

Tabel 3.6.c. Ootused üldfüüsilise kehalise kasvatuse tundide suhtes füüsilise vormi muutuse enese-
hinnangu järgi. Keskmine nõusolek väidetega (1-täiesti nõus kuni 5- üldse ei ole nõus). 

Väide 

Füüsilise vormi muutuse enesehinnang 

Statistiline 
erinevus 

1. Olen olu-
liselt pare-
mas vor-

mis, tunnen 
end füüsili-
selt tugeva-

mana 

2. Mõnin-
gane posi-
tiivne muu-

tus on 
tunda 

3. Eriti pole 
midagi 

muutunud 

4. Olen pi-
gem halve-
mas füüsili-
ses vormis, 

kui enne 
ajatee-

nistusse 
asumist 

Loodan, et need on mulle 
jõukohased ja ei pea väga 
pingutama  

2,9 2,8 2,7 2,8 
Erinevusi ei 
tule esile, 
p=8% 

Soovin oma füüsilist vormi 
ajateenistuse jooksul paran-
dada 

1,3 1,4 1,5 1,6 
1.+2. ja 3.+4. 
erinevad 

Meeldiks treenida pigem jõu-
saalis 

2,5 2,4 2,5 2,2 Eristub 4.  

Arvan, et ajateenistuses on 
oluline treenida vastupida-
vust 

1,6 1,7 1,8 1,7 
Erinevad 1. 
ja 3.  

Treeningud võiksid olla hästi 
korraldatud ja mitmekesise-
mad 

1,7 1,8 1,8 1,6 Eristub 4.   

Võiks arvestada ajateenijate 
erineva füüsilise ettevalmis-
tuse ja võimekusega  

1,7 1,7 1,7 1,6 
Erinevusi ei 
tule esile 

Eelistan treenida üksinda, 
kui selleks oleksid loodud 
sobivad tingimused 

2,6 2,5 2,4 2,2 Eristub 4.  

Meeldivad rohkem rühma-
treeningud ja treenimine läbi 
sportmängude 

2,5 2,6 2,7 2,8 1.+2.; 3.+4. 
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Meeldivad spordialad 

Kui ajateenistuse lõpus küsiti ajateenijalt, kas talle 

meeldib sportida, olid vastused järgmised: 1-väga 

meeldib – 40%, 2-pigem meeldib – 48% (kokku 

meeldivuse poolel seega 88%), 3-pigem ei meeldi 

11% ja 4-üldse ei meeldi 2%. Joonisel 3.13 on näida-

tud sportimise keskmine meeldivus olenevalt sel-

lest, kui suurel määral ajateenija on harrastanud 

või harrastab ajateenistuses sporti. Väga kitsad 

keskmise usaldusvahemikud (95%) võimaldavad 

kinnitada selget statistilist vahet sportimise sage-

duse alusel. See iseenesest ootuspärane pilt on 

väärtuslik selle poolest, et kinnitab spordi meeldi-

vuse väga kõrge hinnangu tõepärasust ja teisalt 

vaba aja spordiharrastuse jätkumist ajateenistu-

ses.

 

Joonis 3.13. Sportimise keskmine meeldivus vabal ajal sportimise määra järgi; keskmise usaldusva-
hemik usaldusnivool 95%; skaala: 1-väga meeldib kuni 4-üldse ei meeldi. 

Pakkusime küsitluses ajateenistuse lõpus hinda-

miseks kuus spordiala, mille seast tuli ajateenijal 

valida talle meeldivad alad. Joonisel 3.14 on näida-

tud valikuprotsendid üldiselt ja teenistuses sporti-

mise määra järgi. Pallimäng on enam kui poolte 

ajateenijate jaoks meeldiv ala ja seda teenistu-

saegse sportimise rühmades statistilise olulisuse 

poolest ühetaoliselt (statistiline seos hii-ruut-sta-

tistiku alusel). Matkamine on viiendiku valik nii ül-

diselt kui ka sportimise sageduse rühmiti, seejuu-

res treeningusageduse alusel erinevusi näitamata. 

Sarnane, kuid väga harva valitud meelisala on fit-

nessklubi treening. Jalgrattasõit on üldiselt veidi 

enam kui kolmandiku valik, seejuures suureneb 

meeldivaks arvestamine seda enam, mida vähem 

ajateenija ajateenistuses spordiga tegeles. Jõu-

saalis treenimise (ligi 2/3 meelisspordiala) vali-

kuprotsent varieerub tugevalt (31% kuni 84%) selle 

järgi, milline on treeningukogemus ajateenistuses. 

Samalaadne on jooksmise valik meelisalaks, ula-

tudes ajateenistuses mittesportinute 29% suuru-

sest valikust kuni tugevalt treeninute 49% suuruse 

valikuni. Kokkuvõtteks saab öelda, et spordialad, 

millega tegelemine võiks mõjutada ajateenijate 

kehalise võimekuse normikohast kujunemist, osu-

tuvad meelistegevuseks selle järgi, kui intensiivne 

on sportimine ajateenistuses.  
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Joonis 3.14. Spordialad, millega meeldiks tegelda: valiku protsentuaalne osatähtsus üldiselt ja aja-
teenistuses vabal ajal sportimise järgi. 

 

Mis oleks aidanud ajateenistuses roh-
kem sportida?  

Eespool (vt lk 40) tõime esile, et ajateenistuse 

eelne sportimiskogemus on suurel osal ajateenija-

test rikkalik ja suur osa jätkab spordiharrastust ka 

teenistuse ajal (vt ka joonis L2.1 lisas). Joonisel 3.15 

on üksikasjalikumalt näidatud, kuidas muutuvad 

sportimisharjumused ajateenistuses võrreldes 

teenistuseelse ajaga.  

Ajateenistuse eel praktiliselt igapäevaselt treeni-

nutest säilitab sportimisintensiivsuse 37% (st üle-

jäänud spordivad harvemini kui ajateenistuse eel), 

paar korda nädalas treeninutest 41%, ligikaudu 

kord nädalas treeninutest 48% ja harva või üldse 

mitte treeninutest 38% (st ülejäänud spordivad 

ajateenistuses sagedamini kui teenistuse eel). Joo-

nis peegeldab sportimisharjumuse ühtlustumist 

sagedaselt mõõdukamaks ja harvast tihedamaks. 

Sportimistingimusi hinnatakse heaks: 1- väga ra-

hul  20% ja 2-pigem rahul  50%, ebaleva hinde 

„3-ei rahul ega mitte rahul“ annab 14%, 4-pigem ei 

olnud rahul  11% ja 5-üldse ei olnud rahul  4%. 

Kui üldine keskmine rahuloluhinne oli 2,3 (stan-

dardhälve 1,0), siis need, kes arvestasid füüsilise 

vormi teenistuse lõpus üsna halvaks või halvaks, 

olid ülejäänutest keskmiselt statistiliselt oluliselt 
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vähem sportimistingimustega rahul (keskmine 2,8, 

hea füüsilise vormiga ajateenijail 2,1; meenutame: 

suurem arvuline väärtus peegeldab suuremat ra-

hulolematust ja väiksemat rahulolu). Samuti olid 

vähem rahul need (keskmine 2,5), kes ajateenistu-

ses vabal ajal ei tegelnud või tegelesid väga harva 

tervisespordiga (igapäevaselt tegelejate keskmine 

oli 2,2). Füüsilise vormi tajutud muutuse alusel 

eristuvad statistiliselt madalama rahuloluga spor-

timistingimuste suhtes need, kelle füüsiline vorm 

ajateenistuses halvenes (keskmine hinne 2,8), sa-

mal ajal kui olulist positiivset muutust kinnitanud 

ajateenijate keskmine rahulolu sportimistingimus-

tega oli 2,0. Neid andmeid kokku võttes tunduvad 

madalad hinded osaliselt ka nö protestihinnetena 

võimaluste halva kokkusobivuse tõttu seniste har-

jumustega või ka üldiste treenimiskogemustega, 

mis oli subjektiivse halvenemise rühmas väga 

suur. 

Joonis 3.15. Tervisespordi harrastamise sagedus vabal ajal ajateenistuse eel ja ajateenistuses. 

Vaatleme lähemalt, mida nimetasid ajateenijad ta-

kistusena ajateenistuse aegses sportimises. Tabe-

lites  3.7a, 3.7b ja 3.7c on tutvustatud keskmiste 

hinnangutena ajateenijate nõusolekut väidetega 

selle kohta, mis oleks aidanud ajateenistuses roh-

kem sportida ja olla kehaliselt aktiivne. Vaadel-

dakse nii üldhinnangut kui ka eraldi rühmi teenis-

tuse lõpu füüsilise vormi enesehinnangu, teenistu-

saegse sportimise sageduse ja füüsilise vormi 

muutuse järgi. Osutatakse ka olulisematele statis-

tilistele erinevustele. 

Tugevaim nõusolek ilmneb sellega, et sportimist 

oleks soodustanud, kui oleks antud selleks rohkem 

aega (74% nõus või täiesti nõus, keskmine 1,9 stan-

dardhälbega 1,0) ja kui spordisaali oleks saanud 

vabalt kasutada endale sobival ajal (77% nõus või 

täiesti nõus, keskmine 1,9 standardhälbega 1,0). 

Kõige nõrgemate asjaoludena tuuakse esile tead-

miste puudust sportimise kohta ja oskusteabe saa-

mist juhendajatelt, mida tihedama sportimise eel-

tingimusena toetab siiski tugev kolmandik. Vahe-

peale jääb rühmaviisilise sportimise võimalus 

(pallimängud, ringtreening) ja sportimisruumide ja 

-väljakute nüüdisaegsus (kummagi suhtes on pool 

ajateenijaist täiesti nõus või nõus, et see oleks ol-

nud sportimise soodus eeltingimus).  

Teenistuse lõpu füüsilise vormi alusel eristuvad 

heas või üsna heas vormis olevad ajateenijad aja-

puuduse ja spordisaalide vaba kasutamise suu-

rema rõhutamise poolest. Üsna halva või halva 

füüsilise vormiga ajateenijad eristuvad enamjao 

väidete korral teistest nõrgema nõusolekuga , et 

väidetes nimetatud abinõud oleksid soodustanud 

sportimist.  
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Tabel 3.7a. Mis oleks ajateenistuses olles aidanud vabal ajal rohkem sportida või olla kehaliselt ak-
tiivne? Keskmine nõusolek väidetega skaalal „1-täiesti nõus“ kuni „5-ei ole üldse nõus“ teenistuse lõpu 
füüsilise vormi järgi. 

Mis oleks aidanud rohkem 
sportida? 

N

Olen 
nõus 
või 

täiesti 
nõus1, 

% 

Keskmine 
Statis-
tiline 

erine-
vus 

Üldiselt2 

Teenistuse lõpu füüsiline vorm 

1.Hea 
2.Üsna 

hea 
3.Kesk-

mine 

4.Üsna 
halb või 

halb 

Kui oleks rohkem antud 
aega 

2046 74 1,9 (1,0) 1,7 1,8 2,1 2,3 
1.+2., 
3.+4. 

Kui spordisaali oleks saa-
nud vabalt kasutada endale 
sobival ajal 

2048 77 1,9 (1,0) 1,7 1,8 2,0 2,2 
1., 
2.+3., 
4. 

Kui endal oleks olnud roh-
kem teadmisi sportimisest 

2046 36 3,0 (1,2) 3,3 3,1 2,9 3,4 
Eris-
tub 3. 

Kui oleks saanud grupivii-
siliselt sportida  

2045 53 2,6 (1,2) 2,4 2,5 2,6 2,9 
Eris-
tub 4. 

Kui oleks saanud oskus-
likku teadmist spordiinst-
ruktorilt või nooremohvit-
seridelt 

2041 35 3,0 (1,2) 3,2 3,0 2,9 3,5 
Eris-
tub 4. 

Kui treeningkohad oleksid 
kaasaegsemad 

2045 51 2,5 (1,2) 2,4 2,5 2,6 2,7 
Eris-
tub 4.  

1Skaala: 1-olen täiesti nõus, 2-olen nõus, 3-ei ole nõus ega vastu, 4-ei ole nõus, 5-ei ole üldse nõus, 2 Keskmine ja 
sulgudes standardhälve 

 

Tabelist 3.7b selgub, et suurema treeninguharju-

musega ajateenijad arvestavad piisavat aega spor-

timiseks, sportimisaja sobivust ja treeningukoh-

tade  tänapäevasust sagedasema sportimise oluli-

semaks eelduseks kui ülejäänud. Teadmiste puu-

dus sportimise kohta ei ole neile oluliseks takistu-

seks. Grupiviisilist sportimist arvestavad ajatee-

nistuses vähe treeninud ajateenijad teenistuses 

sportimise väiksema mõjuga soodusteguriks kui 

enamtreeninud ajateenijad.  

Füüsilise vormi enesehinnangulise muutuse järgi 

(tabel 3.7c) on ainus väide siinvaadelduist väide 

treeningukohtade tänapäevasuse kohta, milles 

füüsilise vormi muutuse rühmades on ühetaoline 

nõusolek. Et ajapuuduse kõrvaldamine või spordi-

saali kasutamise võimalus endale sobival ajal suu-

rendaks sportimist, sellega on kõige enam nõus 

need, kelle füüsiline vorm halvenes, ja kõige nõr-

gemaks mõjuriks arvestavad selle need, kelle ar-

vates füüsilises vormis muutusi ei toimunud. Kui 

endal oleks sportimise alal rohkem teadmisi või 

oleks kasutada juhendajad, sellega nõustuvad oma 

füüsilist vormi parandanud ajateenijad enam kui 

teenistuses vormi muutuseta ja iseäranis vormi 

halvenemist tajunud ajateenijad, kes nõustuvad 

nende abinõude mõjuga kõige vähem.  

Kokkuvõtteks saab öelda, et takistusi sportimiseks 

nähakse erinevalt: vähese sportimisharjumusega 

ajateenijaid jätavad pakutud abinõud suhteliselt 

ükskõikseiks, teenistuses füüsilist vormi paranda-

nud ajateenijate hoiak on positiivne enamjao abi-

nõude suhtes ja need, kel füüsiline vorm enesehin-

nanguliselt halveneb, rõhutavad eeldustena pigem 

väliseid takistusi, mitte sportimisoskuste puudu-

mist. Iseasi, kas neil on oskusi üle kanda senine ke-

halise treeningu kogemus ajateenistusse selle või-

maluste ja eesmärkidega arvestades.     
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Tabel 3.7b. Mis oleks ajateenistuses olles aidanud vabal ajal rohkem sportida või olla kehaliselt ak-
tiivne? Keskmine nõusolek väidetega skaalal „1-täiesti nõus“ kuni „5-ei ole üldse nõus“ ajateenistu-
ses vabal ajal tervisespordi harrastamise sageduse järgi. 

Mis oleks aidanud rohkem spor-
tida? 

Tervisespordi harrastamise sagedus ajateenistu-
ses 

 

1. Iga päev 
või 4-6 
korda nä-
dalas 

2. 2–3 
korda nä-
dalas 

3. Kord 
nädalas 
või 2-3 
korda 
kuus 

4. Mõned 
korrad 
aastas või 
üldse 
mitte 

Statistiline 
erinevus 

Kui oleks rohkem antud aega 1,6 1,8 2,1 2,5 1.+2., 3., 4. 

Kui spordisaali oleks saanud vabalt 
kasutada endale sobival ajal 

1,6 1,8 2,0 2,4 Kõik erine-
vad 

Kui endal oleks olnud rohkem 
teadmisi sportimisest 

3,3 3,1 3,0 2,9 Eristub 1. 

Kui oleks saanud grupiviisiliselt 
sportida  

2,5 2,5 2,5 2,8 Eristub 4. 

Kui oleks saanud oskuslikku tead-
mist spordiinstruktorilt või noo-
remohvitseridelt 

3,2 3,0 3,0 3,1 Erinevusi ei 
tule esile 

Kui treeningkohad oleksid kaa-
saegsemad 

2,3 2,4 2,6 2,7 1.+2. ja 3.+4. 

   

Tabel 3.7c. Mis oleks ajateenistuses olles aidanud vabal ajal rohkem sportida või olla kehaliselt ak-
tiivne? Keskmine nõusolek väidetega skaalal 1-täiesti nõus kuni 5-ei ole üldse nõus füüsilise vormi 
enesehinnangulise muutuse järgi 

Mis oleks aidanud rohkem spor-
tida? 

Füüsilise vormi muutuse enesehinnang 

Statistiline 
erinevus 

1. Olen 
oluliselt 
paremas 
vormis, 
tunnen 

end füüsi-
liselt tuge-

vamana 

2. Mõnin-
gane posi-

tiivne 
muutus on 

tunda 

3. Eriti 
pole mi-

dagi muu-
tunud 

4. Olen pi-
gem hal-

vemas 
füüsilises 

vormis, kui 
enne aja-

tee-
nistusse 
asumist 

Kui oleks rohkem antud aega 1,9 1,9 2,2 1,7 1.+2., 3., 4. 

Kui spordisaali oleks saanud va-
balt kasutada endale sobival ajal 

1,8 1,9 2,1 1,7 1.+2.,3., 4. 

Kui endal oleks olnud rohkem 
teadmisi sportimisest 

2,6 2,9 3,2 3,8 
Kõik erine-
vad 

Kui oleks saanud grupiviisiliselt 
sportida  

2,4 2,5 2,7 2,8 1.+2., 3.+4. 

Kui oleks saanud oskuslikku 
teadmist spordiinstruktorilt või 
nooremohvitseridelt 

2,7 2,9 3,1 3,5 
Kõik erine-
vad 

Kui treeningkohad oleksid kaa-
saegsemad 

2,4 2,5 2,6 2,5 
Erinevusi ei 
tulnud esile 
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4. TEENISTUSAMBITSIOONID JA 

NENDE REALISEERUMINE 

4.1. Sissejuhatus  

Antud peatükk keskendub eestvedamisele, kuid 

seda natuke teises võtmes kui varasemates rapor-

tites oleme käsitlenud. 2017/2018 aasta raport 

„Eestvedamise, motivatsiooni ja füüsilise heaolu 

individuaalsed ja rühmatasandi tegurid“ tõi esile, et 

ajateenijate hinnangud ülemate abi ja toe kohta, 

nende aususe ja õigluse kohta ja eestvedamise 

efektiivsuse, kaasamise ja usalduslikkuse kohta on 

seda paremad, mida kindlamalt ajateenija tõlgen-

dab ajateenistust oma vaba valiku kohase tegevu-

sena. Seega, osa eestvedamise õnnestumise eel-

dusest kujuneb välja väljaspool ajateenistust, selle 

eel.   

Teisalt on eestvedamise tajutud edukusel seos tee-

nistusega üldise rahuloluga – nimelt ajateenistu-

sega rahulolu teenistuse lõpus hinnatakse seda 

kõrgemalt, mida kõrgem positiivne hinne antakse 

eestvedamise efektiivsusele, aga ka selle usaldus-

likkusele ja kaasavusele. Efektiivne eestvedamis-

laad toetab ka motivatsiooni kasvu kiirust: samalt 

sisemise motivatsiooni algtasemelt jõuavad efek-

tiivset eestvedamislaadi tugevamalt kogenud aja-

teenijad kõrgema sisemise motivatsioonini teenis-

tuse lõpuks. Ka väline motivatsioon on ajateenis-

tuse lõpus seda tugevam, mida enam kinnitab aja-

teenija eestvedamises usaldavust, kaasavust ja 

efektiivsust. Mida enam kinnitatakse positiivsete 

juhtimispraktikate kogemust — usaldavat, kaasa-

vat ja efektiivset eestvedamist, seda enam nõrge-

neb amotivatsioon.  

Ka varasemad analüüsid on kinnitanud aspirandi 

eestvedamisstiili ja ajateenijate rühma sidususe 

vahelist seost, rõhutades aspirandi pädevuste olu-

list rolli eestvedamises. Drillseersantide uuring tõi 

samuti esile, et tajutakse enda suhtes ootust olla 

eestvedaja, kuid samas hinnatakse oma juhtimisa-

laseid teadmis ja oskusi ebapiisavaks. Lisaks tule-

vad esile erinevused drillseersandiks saada soovi-

nute ja mittesoovinute eestvedamisstiilides. Tee-

nistuses alguses nooremallohvitseride kursusel 

(edaspidi NAK) osalemisele orienteeritud drillseer-

sandid väärtustavad eestvedamises tunduvalt 

enam ajateenijatega suhtlemisel hoolivust ja kaa-

samist. Seega tuginedes antud uuringute tulemus-

tele tõstatus järgmine küsimus kuivõrd oluline on 

teenistuse läbimisel see, milliste plaanide ja eria-

laste väljaõppe soovidega teenistusse astutakse ja 

kui hästi esialgsed plaanid teenistuse jooksul rea-

liseeruvad.  

4.2 Erialakursuse valik ja 
seda kujundavad tegurid  

Erialakursuse valiku küsimus esitati juuli eelkutse 

ajateenijatele ning seda küsimust ei küsitud ok-

toobri põhikutse ajateenijatelt. Seega põhinevad 

antud alapeatükis esitatud analüüsid eelkutse aja-

teenijate andmetel. Juulikutse küsitluses osalenud 

ajateenijatest 2,4% on jätnud antud küsimusele 

vastamata. Ülejäänud ajateenijate eelistused eria-

lakursuse osas jagunevad järgnevalt: 37% soovis 

minna nooremallohvitseride kursusele, 49% valiks 

autojuhi eriala, 12% on valinud lihtsalt erialakur-

suse.  

Vaadates täpsemalt, milline on nende ajateenijate 

eelistus, kes ei valinud ei nooremallohvitseri ega 

autojuhi eriala (kokku 195 ajateenijat), siis selgub, 
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et valdavalt tuuakse välja kahte suunda: (1) info-

tehnoloogia ja kommunikatsiooni valdkond (62 aja-

teenijat) ning (2) meditsiin (38 ajateenijat), ülejää-

nud ajateenijad on nimetanud väga erinevaid eria-

lasid ja oskusi alustades laskurkursusest, õhutõr-

jest kuni toitlustamiseni. 195-st ajateenijast 20 jätis 

oma eelistuse täpsustamata. Seega soovib sisulise 

vastuse andnud ajateenijatest 35% jätkata IT vald-

konnas ning 22% näeks ennast meedikutena.  

Järgnevalt vaatame, kuivõrd erialaeelistused va-

rieeruvad ajateenijate sotsiaaldemograafilise pro-

fiili lõikes.  

Juuli eelkutse küsitluses osalenud ajateenijatest 

25 olid naised. Naiste puhul tuleb selgelt esile 

nende kõrge orienteeritus karjääriks kaitseväes. 

25-st naisest 19 ehk kolmveerand soovib minna 

nooremallohvitseride kursusele, kolm valiks auto-

juhi eriala ning kolm on märkinud midagi muud. 

Joonisel 4.1 on esitatud eelistused ajateenijate sot-

siaaldemograafilise profiili lõikes.  

Kuni 19-aastastest ajateenijatest pooled sooviksid 

minna nooremallohvitseride kursusele, samas kui 

20-aastaste ja vanemate ajateenijate hulgast kol-

mandik (ꭓ2= 79,4; p ≤ 0,001). 22-aastaste ja vane-

mate ajateenijate hulgas on viiendik neid, kes on 

märkinud mõne muu eriala. Haridusprofiili lõikes 

tuleb esile, et keskharidusega ajateenijad, kellest 

suurem osa tuleb ajateenistusse otse koolipingist, 

eelistavad nooremallohvitseride kursustel osale-

mist, samuti on kõrgharidusega ajateenijate hul-

gas esimene eelistus nooremallohvitseride kursu-

sel osalemine. Põhihariduse ja rakendusliku hari-

dustaustaga ajateenijad seevastu eelistavad auto-

juhi kursust (ꭓ2= 137,7; p ≤ 0,001).  

Kõige suuremad erinevused eelistustes tulevad 

esile aga kodus räägitava põhikeele alusel. Eesti 

keelega kodudest pärit ajateenijatest 45% näevad 

ennast nooremallohvitseri kursustel, seevastu ai-

nult 11% vene koduse keelega ajateenijatest (ꭓ2= 

137,2; p ≤ 0,001). Päritolu maalt või linnast ei mängi 

eriala eelistustes suur rolli, küll aga tuleb esile, et 

enne ajateenistust tööturule sisenenud ajateenijad 

on rohkem orienteeritud autojuhi kursusele kui 

seda otse koolist/ülikoolist teenistusse astuvad 

ajateenijad (ꭓ2= 85,6; p ≤ 0,001). .  

Joonis 4.1. Erialakursuse eelistus ajateenistuse algus sotsiaaldemograafilise profiili lõikes (%).  

Kompleksuuringu varasemate uuringulainete and-

mete analüüs on toonud esile, et eelnev osalemine 

sisejulgeoleku või riigikaitsega seotud organisat-

sioonides (nt abipolitsei, Kaitseliit, Noored Kotkad) 
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toetab positiivse eelhäälestuse kujunemist ajatee-

nistuse suhtes. Seega vaatamegi järgnevalt, kui-

võrd eriala eelistused eristuvad antud tegurite lõi-

kes. Ajateenijatest viiendik kuuluvad või on varem 

kuulunud riigikaitse või sisejulgeolekuga seotud 

organisatsiooni. Antud viiendikust ligemale pooled 

näevad ennast osalemas nooremallohvitseride 

kursusel, seevastu vastava kokkupuuteta ajateeni-

jatest ligikaudu kolmandik (ꭓ2= 31,6; p ≤ 0,001). Ilma 

riigikaitse/sisejulgeoleku organisatsiooni kuulu-

mise kogemuseta ajateenijatest 55% eelistaks au-

tojuhi kursust ning 14% muud eriala. Sarnane seos 

ilmneb ka riigikaitseõpetuse läbimisega, (ꭓ2= 27,6; 

p ≤ 0,001), riigikaitseõpetuse koolis läbinud ajatee-

nijatest 44% ja mitteläbinud ajateenijatest lige-

male kolmandik eelistaks nooremallohvitseride 

kursust (joonis 4.2)..

 

Joonis 4.2.  Erialakursuse eelistus eelneva kogemuse ja teenistusse astumise meelsuse lõikes (%).   

 

 

Kompleksuuringu raames oleme kasutanud aja-

teenija tüübi kokkuvõtliku tunnust, mis on koosta-

tud kahe tunnuse põhjal: (1) kas ajateenija tuli tee-

nistusse isikliku avalduse alusel või kutse alusel 

ning (2) kui teenistus oleks täiesti vabatahtlik, kas 

ta asuks siis ajateenistusse. Antud kahe tunnuse 

kombinatsiooni põhjal joonistuvad välja neli tüüpi: 

aktiivsed vabatahtlikud, kohustuste ajastajad, va-

batahtlikud kutse ootajad ja vastumeelsed seadu-

setäitjad (vt täpsemalt ptk 1). Ilmneb tugev seos 

ajateenistusse astumise viisi, meelsuse ja soovi-

tava erialakursuse vahel (ꭓ2= 169,8; p ≤ 0,001). Ak-

tiivsete vabatahtlike hulgas on nooremallohvitse-

ride kursuse vastu huvitundjate osakaal kõige suu-

rem – 64%, järgnevad vabatahtlikud kutse ootajad 

– 49%. Seevastu vastumeelsed seadusetäitjatest 

suur enamus valiks autojuhi kursused, 62%.  

Võib eeldada, et varasemad juhtimiskogemused on 

aluseks ka soovile ajateenistuses omandada juhti-

51

35

44

31

64

43

49

23

22

38

51

38

53

45

55

24

48

44

62

65

52

36

11

12

11

14

12

9

8

15

13

9

13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

On riigikaitse/sisejulgeoleku organisatsiooni…

Ei ole riigikaitse/sisejulgeoleku…

On läbinud riigikaitseõpetuse (n=906)

Ei ole läbinud riigikaitseõpetust (n=715)

Aktiivsed vabatahtlikud (n=283)

Kohustuse ajastajad (n=349)

Vabatahtlikud kutse ootajad (n=156)

Vastumeelsed seadusetäitjad (n=724)

Juhtimiskogemus: mitte kunagi või harva…

Juhtimiskogemus: mõnikord (n=611)

Juhtimiskogemus: sageli või peaaegu alati…

Nooremallohvitseride kursus Autojuhi kursus Erialakursus



AJATEENIJATE TEENISTUSES EDASIJÕUDMINE. Kompleksuuringu 2019-2020 ajateenijate küsitluse aruanne. 

74 
 

misoskuseid. Seega palusime ajateenijatel taga-

siulatuvalt hinnata enda varasemaid juhtimisala-

seid kogemusi vastates alljärgnevale küsimusele: 

Mõelge oma varasema töö- ja koolielu peale. Kui-

das Te hindate, kui sageli Te erinevates meeskon-

dades/gruppides töötades saite nende juhiks/liid-

riks? Ajateenijatest 5% leidis, et mitte kunagi, 

viiendik harva, kaks viiendiku mõnikord, kolmandik 

sageli ja 7% peaaegu alati. Joonisel 4.2 on esitatud 

tunnus kolme kategooriana, kus äärmised vastu-

sevariandid on koondatud kokku. Tuleb esile, et 

pooled nendest ajateenijatest, kes hindavad enda 

juhikogemust sagedaseks valiksid nooremallohvit-

seri kursuse, seevastu aga väga vähese juhtimis-

kogemusega ajateenijatest ligikaudu üks viiendik. 

Mõningase juhtimiskogemusega ajateenijatest 

38%.  

Seega, antud analüüsi põhjal võime öelda, et eelis-

tus ühe või teise erialase kursuse vastu ei ole 

täiesti juhuslik, vaid on teatud tegurid, mis iseloo-

mustavad ühte või teist kursust eelistavaid ajatee-

nijate gruppe.  

Järgnevalt viisime läbi regressioonanalüüsi, kuhu 

kaasasime kõik eelpool kirjeldatud tunnused sel-

gitamaks välja erialakursuse valimise tõenäosust 

võttes arvesse tunnuste koostoime. Antud tausta-

tegurite kaudu on võimalik ära kirjeldada 32,5 % 

erialakursuse valikust. Regressioonimudelis prog-

noosime nooremallohvitseri kursuse eelistamise 

tõenäosust autojuhi kursuse eelistamise suhtes 

ning teiseks muu eriala kursuse eelistamist auto-

juhi kursuse eelistamise suhtes. Tulemused on esi-

tatud lisas tabelis L3.1 ning nende tõlgendamisel 

peab pidama silmas, et tunnuste mõju ükshaaval 

vaadates (koosmõjusid ei ole mudelis määratud) 

on aluseks see, et mudelisse kaasatud ülejäänud 

tunnuste poolest on võrreldavad ajateenijate rüh-

mad sarnased.  

Põhijäreldustena saab tuua esile, et kui muude 

mudelisse kaasatud tunnuste poolest oleksid aja-

teenijad täpselt ühesugused, siis nooremallohvit-

seri eriala kalduvad eelistama suurema tõenäosu-

sega need ajateenijad, kes on aktiivsed vabatahtli-

kud või vabatahtlikud kutse ootajad võrreldes vas-

tumeelsete seadusetäitjatega. Koduse keele alusel 

määratletud etnilisel kuuluvusel on samuti väga 

tugev mõju, nimelt eestikeelsetest kodudest pärit 

ajateenijatel on 6,6 korda (95% usalduspiirid 4,2-

10,4) suuremad šansid eelistada nooremallohvit-

seride kursust võrreldes autojuhi erialaga kui ve-

nekeelsetest kodudest pärit ajateenijatel.  

Võttes arvesse teised tunnused, siis vanus ei ole 

oluline tegur, küll aga on põhiharidusega ajateeni-

jatel võrreldes kõrgharidusega ajateenijatega tun-

duvalt väiksem huvi nooremallohvitseride kursuse 

vastu ning nad eelistavad selgelt autojuhi eriala. 

Kui tuua šanssides välja, siis kõrgharidusega 

noorte šansid eelistada nooremallohvitseri kur-

sust autojuhi erialale on 5 korda suuremad kui põ-

hiharidusega noortel. Iseenesest on see ootuspä-

rane ja näitab ühelt poolt ajateenijate teadlikkust 

oma võimalustest ning teisalt ilmselt peegeldab ka 

adekvaatset enesehinnangut.   

Nooremallohvitseride kursuse eelistamine seostub 

selgesti ka nii-öelda rajasõltuvusega – need  aja-

teenijad kes tulevad otse koolipingist on selgelt 

rohkem orienteeritud nooremallohvitseri kursus-

tel osalemisele ehk seda võib vaadata ka kui suu-

remat valmidus õppimiseks ja teadmiste omanda-

miseks ehk siis tsiviilsfääris lõpetatud õpingute 

jätkamiseks militaarkeskkonnas. Enne teenistust 

töötavad ajateenijad ilmselt aga eelistavad rohkem 

praktilisi oskusi. Oluline on ka märkida, et kui võtta 

arvesse kõik teised tegurid ehk kui ajateenijad 

oleksid vanuse, haridustaseme, ajateenija tüübi ja 

teiste mudelisse kaasatud tunnuste alusel võrdsed 

ehk ühesugused, siis erialakursuse valikul oleks 

enesehinnanguline varasem juhtimiskogemus vä-

gagi olulise kaaluga.  

Sagedase liidrirolliga ja juhtimiskogemusega aja-

teenijate šansid eelistada nooremallohvitseride 

kursust autojuhi kursusele on 5,2 korda suuremad 

võrreldes nende ajateenijatega, kes hindavad enda 

juhtimiskogemust väheseks, ning 2,5 korda suure-

mad võrreldes mõningase juhtimiskogemusega 

ajateenijatega. Teine mudel võrdleb muu eriala 

eelistamist autojuhi kursuse eelistamisele. Saame 

järeldada, et kõrgharidusega ajateenijad võrreldes 

kõigi teiste haridustasemetega on peamised muu 
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eriala valijad. 22-aastastel ja vanemate ajateeni-

jate šansid valida muu eriala võrreldes autojuhi 

erialaga on 3,2 korda suuremad kui kuni 19-aas-

tastel ajateenijatel. Muu eriala kursuse eelistajate 

hulka kuuluvad ka suurema tõenäosusega aktiiv-

sed vabatahtlikud võrreldes vastumeelsete seadu-

setäitjatega ning varasem juhtimiskogemus on 

oluline. Seega vaadates ka muid erialavalikut täp-

sustavaid ajateenijate-poolseid vastuseid, võib 

öelda, et tegemist on ajateenijate rühmaga kes on 

haritumad, suurema elukogemusega ning oskavad 

paremini siduda oma senise erialase profiili/õpin-

gud ootustega ajateenistuses omandatavate os-

kuste suhtes.  

Selle tõestuseks vaatama järgnevalt (vt joonis 4.3), 

kuidas soovitavate erialavalikute lõikes ootused 

ajateenistuses omandatavate oskuste osas ajatee-

nistuse alguses varieeruvad. Kõikide oodatavate 

oskuste puhul keskmised hinnangud ajateenijate 

erialavalikute lõikes erinevad statistiliselt olulisel 

määral. Põhitrendina tuleb esile, et nooremalloh-

vitseride erialakursusele asuda soovivad ajateeni-

jad on kõikide ootuste puhul positiivsemalt mee-

lestatud. Erandina kerkib esile praktiliste oskuste 

väärtustamine, mis on autojuhi eriala eelistajate 

ning muu erialakursuse eelistajate puhul kõrgem 

kui seda NAK-i eelistavate ajateenijate puhul. Au-

tojuhikursust ning muu eriala markeerinud ajatee-

nijad oma keskmistes ootustes ei eristu, ainult taas 

tuleb esile eristumine praktiliste oskuste puhul. 

Seega võib öelda, et nooremallohvitseride kursust 

eelistavate ajateenijate ootused on teenistuse osas 

suuremad. 

 

 

Joonis 4.3. Ootused ajateenistusele erialakursuse eelistuste lõikes (keskmine hinnang skaala 1- ei ole 
üldse oluline … 4 – jah, see on peamine ja väga oluline).   

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

õpetama sõjalisi oskusi

õpetama oskusi, kuidas saada hakkama
füüsiliselt raskete ülesannete/olude ning…

õpetama sotsiaalseid oskusi: käitumist,
distsipliini, meeskonnatunnet

õpetama oskusi tegutsemiseks
tsiviilhädaolukordades (katastroofid,…

õpetama juhtimisoskusi

andma praktilisi oskusi (autosõiduoskus, IT-
alased oskused jms)

andma hea füüsilise ettevalmistuse ning
juurutama sportlikku eluviisi ka kogu…

andma teadmisi Eesti põhiseaduslikust
korrast ja riigikaitse põhimõtetest

arendama minu üksuse (rühma) sisest
sidusust ja kokkuhoidmist

valmistama ette reservkaitseväge
mobilisatsiooniks

Erialakursus Autojuhi kursus Nooremallohvitseride kursus



 
 

4.3 Erialakursuse eelistuse 
realiseerumine 

Eelnevas alapeatükis kaardistasime ära ajateeni-

jate ootused erialakursuse osas ning analüüsisime, 

kuivõrd ajateenijate eelistused eristuvad nende 

sotsiaaldemograafilise profiili ja eelneva juhtimis-

kogemuse poolest ning kuidas erialavalik on seo-

tud ootustega ajateenistusele. Järgmise sammuna 

vaatame, kui hästi algsed eelistused saavad aja-

teenistuses realiseeritud ning kas on võimalik tu-

vastada tegureid, mis toetavad või takistavad 

eelistuste realiseerimist.  

Teenistuse lõpu küsitlusandmetele on lisatud aja-

teenijate auaste. Juuli eelkutse ajateenijate puhul 

on andmed 1417 ajateenija kohta, kellest 48,5% olid 

teenistuse lõpus reamehed, 11% kaprali auastmes, 

40% nooremseersandid ning kaks seersanti. Kuigi 

ei saa üksüheselt panna omavahel kokku auastet 

ja erialakursuste läbimist, siis teatava indikat-

siooni see siiski annab. Nendest ajateenijatest, kes 

soovisid teenistuse alguses asuda nooremallohvit-

seride kursusele on 72% teenistuse lõpus noorem-

seersandi auastmes, 6% kaprali ning 22% reame-

hed.  

Autojuhikursust eelistanutest 69% on reamehed, 

14% kapralid ning 17% nooremseersandid. Viimane 

grupp, mis oli oma olemuselt kõige heterogeensem 

(sest selle valiku olid teinud ajateenijad väga eri-

nevatel motiividel), jagunes auastmete alusel järg-

nevalt: 47% reamehed, 16% kapral ning 37% noo-

remseersandid.  

Võib öelda, et teenistuse alguses ajateenija enda 

eelistuse ning teenistuse jooksul saavutatud 

auastme vahel on igati kaalukas seos (ꭓ2=373; p ≤ 

0,001). Nii nagu enesehinnanguliselt sagedamini oli 

juhtimis ja liidrirolli täitmine seotud erialakursuse 

eelistusega, on see seotud ka teenistuse jooksul 

väljateenitud auastmega. Sagedasti juhi- ja liidri-

rolli enne ajateenistust koolis või töökohal kand-

nud ajateenijatest 55% on jõudnud nooremseer-

sandi auastmeni, seevastu harva liidriks olnud aja-

teenijatest 26% (ꭓ2=78,2 ; p ≤ 0,001).  

Koostame auastme prognoosimiseks samade sõl-

tumatute tunnustega regressioonimudelid nagu 

seda oli erialavaliku puhul.  Mudelid on esitatud 

lisa tabelites L3.2 ja L3.3. Mudelis L3.2 on prognoo-

sivateks teguriteks samad sotsiaaldemograafilised 

tegurid, mis mudelis L3.1. Mudelisse L3.3 on lisatud 

prognoosivaks tunnuseks erialakursuse eelistus. 

Siinkohal kirjeldame lühidalt milliste tegurite 

kaudu on võimalik ennustada ette kõrgema auast-

meni jõudmist ajateenistuses.  

Võib öelda, et ootuspäraselt on kõige tugevam seos 

haridustaseme ja auastme vahel ning enesehin-

nangulise juhtimiskogemuse ja auastme vahel. 

Võrreldes kõigi teiste haridustasemetega on kõrg-

haridusega ajateenijatel suurem šanss jõuda noo-

remseersandi auastmeni võrreldes reameheks 

jäämisega ning ootuspäraselt sagedasem enese-

hinnanguline juhtimiskogemus suurendab 3,2 

korda šansse jõuda nooremseersandi auastmeni 

võrreldes ajateenijatega, kes hindasid oma juhti-

miskogemust enne teenistust harvaks.   

Ajateenijate tüübi alusel joonistub välja aktiivsete 

vabatahtlike 3,3 korda suuremad šansid jõuda noo-

remseersandi auastmeni kui jääda reamehe staa-

tusesse ning oluline seos on ka koduse keelega. 

Eesti kodukeelega ajateenijate šansid saada noo-

remseersandiks on 2,3 korda suuremad kui seda 

vene kodukeelega ajateenijatel.  

Järgnevalt vaatame kuivõrd esile toodud seosed 

muutuvad kui võtame mudelis arvesse ajateenija 

erialavaliku soovi ajateenistuse alguses, jättes 

kõik teised tegurid muutmatul kujul mudelisse 

sisse.  Kui ajateenijad oleks kõigi ülejäänud mude-

lisse kaasatud tunnuste alusel võrdsed, siis noore-

mallohvitseri erialakursuse eelistamine autojuhi-

kursuse ees ajateenistuse alguses suurendab 9,1 

korda šansse teenistuse lõpus olla nooremseer-

sandi auastmes võrreldes reameheks jäämisega. 

Samas erialavaliku tunnuse kaasamine mudelisse 

ehk kontrolli alla võtmine ei muuda eelnevalt välja 

toodud tegurite seost teenistuse lõpuks saavutatud 

auastmega, väljaarvatud koduse keele mõju muu-

tumine statistiliselt mitteoluliseks nooremseer-

sandiks saamise prognoosimudelis. Seega võib jä-

reldada, et venekeelsete ajateenijate väljavaated 

karjääritegemiseks ajateenistuses on osaliselt pii-

ratud nende endi eelistuste poolt ehk madalam 
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orienteeritus nooremallohvitseride kursuse eelis-

tamise suunas päädib väiksemate võimalustega 

kõrgema auastme poole pürgimiseks. Seetõttu 

heidame korra veel pilgu antud kolme tunnuse 

omavahelisele seosele tuues välja protsentjaotu-

sed.  

Eesti koduse keelega ajateenijatest 44% on teenis-

tuse lõpus reamehe staatuses, venekeelsetest aja-

teenijatest 68%, kaprali auastme esindajad eesti-

keelsete ajateenijate seas 11% ja venekeelsete aja-

teenijate hulgas 8%. Nooremseersandi auastmeni 

jõudis teenistuse lõpuks 45% eesti kodukeelega 

ajateenijatest ja 24% vene kodukeelega ajateenija-

test.  

Kui vaadata nüüd nii-öelda eelistuste realiseeru-

mist, siis ajateenistuse alguses nooremallohvitse-

ride kursust eelistanud eesti koduse keelega aja-

teenijatest 72,5% lõpetas teenistuse nooremseer-

sandi auastmes, siis vene koduse keelega ajatee-

nijatest 55%. Nii võib öelda, et vene koduse keelega 

ajateenijad on üldiselt vähem orienteeritud noore-

mallohvitseride kursusele,  ja lisaks on nende pu-

hul seos teenistuse alguse eelistuse ja auastme 

vahel nõrgem. Mida võib ka tõlgendada kui piiratu-

mat eelistuste realiseerimise võimalust.  

4.4. Edukuse realiseerumise 
mõju ajateenistuse ko-
gemusele 

Käesoleva raporti peatükis 2 on põhjalikult analüü-

situd ajateenistusega rahulolu ja rahulolu erine-

vaid komponente ning kuivõrd rahulolu või rahu-

lolematus ajateenistusega on seotud ajateenistuse 

kogemuse mõtestamisega (ülematega kogemus, 

Kaitseväe maine, soov jätkata teenistuses jne). Sa-

muti on varasemates raportites analüüsitud rahu-

lolu kujundavaid tegureid, kuid me ei ole varem 

hinnanud ootuste realiseerumise või mittereali-

seerumise mõju ajateenistuse kogemuse hindami-

sel. Põhinedes ajateenistuse alguses kaardistatud 

erialakursuse eelistusele ning ajateenistuse lõpu 

auastmele, moodustus all oleva skeemi alusel neli 

ajateenijate gruppi (joonis 4.4).  

.  

Joonis 4.4. Ajateenijate tüübid vastavalt NAK eelistusele ja nooremohvitseri auastmesse tõusmisele. 

NAK eelistus ja sai 
nooremseersandiks 

(n=384,  27,7%)

NAK eelistus puudus 
ja sai 

nooremseersandiks 
(n=180,  13%)

NAK eelistus, kuid ei 
saanud 

nooremseersandiks 
(n=153, 11%)

NAK eelistus puudus 
ja ei saanud 

nooremseersandiks 
(n=669, 48,3%)



 
 

Ajateenijad, kes teenistuse alguses soovisid asuda 

nooremallohvitseride kursusele ja hiljem jõudsid 

nooremseersandi auastmesse (28%), ajateenijad, 

kes küll soovisid osaleda NAK-il, kuid ei saanud 

nooremseersandiks (11%), ajateenijad, kes ei soovi-

nud nooremallohvitseride kursusele minna, kuid 

jõudsid teenistuse käigus nooremseersandi auast-

meni (13%) ja kõige suurema grupi (48%) moodus-

tasid ajateenijad, kes ei soovinud NAK-il osaleda ja 

jäid reamehe või kaprali staatusesse.  

Esmalt vaatame kiirelt, kuivõrd erinevad on antud 

rühmad ajateenijate sotsiaaldemograafilise tausta 

poolest ja me ei too siinkohal välja protsentjaotu-

seid vaid koondame kõik taustatunnused ühte reg-

ressioonimudelisse (L3.4) ning prognoosime 

šansse kuuluda ühte gruppi teise gruppi taustal.  

Kuigi esmapilgul tundub, et selline analüüs kordab 

eelnevaid analüüse (mis osaliselt nii ka on), siis 

nüüd vaatame eriliselt seda, milliste tegurite 

kaudu on võimalik seletada nooremseersandi 

auastmesse liikumist või mitteliikumist juhtimisa-

lase orientatsiooni olemasolu või mitteolemasolu 

puhul.  Seega jätame nüüd analüüsist välja kõige 

suurema gruppi ajateenijaid: need, kel puudus 

NAK-i eelistus ja kes jäid reamehe/kaprali staatu-

sesse. Taustagrupiks on ajateenijad, kes eelistasid 

NAK-i ja said nooremseersandiks.  

Regressioonimudelis on taas võetud esmalt vaat-

luse alla ajateenija sotsiaaldemograafiline profiil: 

vanus, haridus, kodune keel ja see, kas ta tee-

nistusse astus otse koolipingist. Antud nelja taus-

tatunnuse kaudu on võimalik kirjeldada ära 15,8% 

erialakursuse eelistuse ja nooremohvitseri auast-

messe jõudmise mustrite variatiivsusest. Kodune 

keel ja haridustase on need kaks tegurit, mis sel-

gelt profileerivad ajateenijaid juba eelpoolkirjelda-

tud viisil.  

Järgmisena lisasime mudelisse riigikaitseõpetuse 

läbimise, kuulumise riigikaitse või sisejulgeole-

kuga seotud organisatsiooni ning ajateenija hin-

nangu enda õppimisprotsessile koolis. Mudeli kir-

jeldusaste tõuseb paari protsendi võrra 17,5%-ni.   

Riigikaitseõpetuse läbimine ei erista ajateenijate 

puhul seda, kas neil on NAK eelistus ja kas nad 

jõudsid nooremseersandi auastmeni, küll aga tuleb 

esile seos sisejulgeoleku- või riigikaitselisse orga-

nisatsiooni kuulumise puhul. Nimelt vähendab an-

tud organisatsioonidesse kuulumine šansse kuu-

luda nende ajateenijate hulka, kel NAK eelistus 

puudus, kuid kellest said nooremseersandid võr-

reldes taustagrupiga, kelleks olid NAK eelistusega 

nooremseersandid.  

Seega võib öelda, et kui varasem kokkupuude rii-

gikaitseliste organisatsioonidega selgelt diferent-

seeris eelistust NAK-i osas, kuid mitte nii väga 

seda kas jõuti  nooremseersandi auastmesse või 

jäädi reameheks (Tabelid L3.1 ja L3.2 Lisas 3), siis 

antud tulemus kinnitab veelgi, et riigikaitselisse 

organisatsiooni kuulumine tähendab selgemat 

orienteeritust liikumaks teenistusalaselt hierar-

hias ülespoole ning oma teenistuskarjääri paremat 

planeerimist.  

Teenistuse alguses toimunud küsitluses palusime 

ajateenijatel hinnata oma varasemat õppimist koo-

lis.  

Tagasivaateline hinnang enda õppimisele koolis 

toob esile, et need ajateenijad, kes koolis pigem 

„vedasid ennast õppeainetest läbi“ ja isegi kui neil 

on olemas teenistuse alguses soov nooremalloh-

vitseride kursustel osaleda, tähendab see väikse-

maid šansse nooremseersandi auastmesse jõud-

miseks võrreldes nendega, kes leidsid, et „õppi-

mine koolis meeldis ja hinded olid päris head“. Siin 

peegeldub formaalhariduse ja ajateenistuse vahe-

line üleminek ja nii-öelda akadeemilise edukuse 

pikenemine tsiviilsfäärist militaarsfääri.  

Raporti peatükk 3 keskendus ajateenijate kehali-

sele võimekusele ja tõi esile, et teenistuse alguse 

füüsilise võimekuse kontrolltesti tulemuse ja tee-

nistuse jooksul saavutatud auastme vahel on seos. 

Seetõttu lisasime järgmise sammuna mudelisse 

teenistuse alguse testisoorituse tulemuse ning 

mudeli kirjeldusaste tõusis 19,4%-ni.  

Neil ajateenijatel, kes ei suutnud testi sooritada 

positiivsele tulemusele, on 1,9 korda suurem šanss 

kuuluda nende ajateenijate hulka, kes soovisid küll 

NAK-il osaleda, kuid nooremseersandi auastmeni 

ei jõudnud. Kuigi need ajateenijad võivad omada 
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soovi liikuda juhipositsiooni suunas, võib takistu-

seks osutuda nõutele mittevastav füüsiline sei-

sund.  Seega on eelistuse mitterealiseerumise taga 

peamiselt oskuste ja võimete vajakajäämine – olgu 

selleks siis puudulik keeleoskus, kehtestatud nor-

midele mittevastav füüsiline vorm või vähene õp-

pimisalane võimekus ja edukus.  

Järgnevalt vaatame kuivõrd eelistuste realiseeru-

mine või mitterealiseerumine kujundab ajateenis-

tuse läbimise kogemust.  

Analüüsitava nelja grupi lõikes on rahulolu teenis-

tusega üldiselt, väljaõppega, suhetega ülematega 

ning meditsiiniabiga varieeruv, kuid statistiliselt 

oluline erinevus puudub teiste rahulolukomponen-

tide (elamistingimused, toitlustamine, vaba aja 

veetmise võimalused, suhted ajateenijate vahel, 

sotsiaaltöö, kaplani ja psühholoogi teenused) pu-

hul. Viimati nimetatud tegurite keskmiseid hinnan-

guid me eraldi välja ei too.  

Vaadates aga keskmiseid rahuloluhinnanguid, mis 

on antud teenistusele tervikuna, väljaõppele ja 

ülematega suhetele ning meditsiiniabile (joonis 

4.5), tuleb esile, et väljaõppe ja kogu teenistusega 

on keskmiselt kõige rahulolevamad ajateenijad, 

kes teenistuse alguses soovisid läbida nooremall-

ohvitseride kursuse ning teenistuse lõpus arvati 

reservi nooremseersandi auastmes, samas teiste 

ajateenijate gruppide vahel keskmised hinnangud 

statistiliselt olulisel määral ei erine. Meditsii-

niabiga on keskmine rahulolu kõrge nii nende seas 

kes eelistasid NAK kursust ja jõudsid nooremseer-

sandi auastmesse kui ka nende seas,  kes selle 

auastmeni ei jõudnud. Ülematega suhete puhul 

eristub rahulolu NAK-i eelistanud nooremseersan-

diks saanud ajateenijate grupi ning NAK mitte-

eelistanud ja reamehe staatusesse jäänud ajatee-

nijate grupi vahel.  

 
Joonis 4.5. Rahulolu ajateenistuse erinevate aspektidega NAK-il osalemise eelistuse ja hilisema noo-
remseersandiks saamise staatuse alusel moodustunud gruppide lõikes (1 – väga rahul … 5- ei ole 
üldse rahul).  

Järgnevalt vaatame, kas ja kuivõrd kaitsetahe, 

arusaam kaitsevõime vajalikkusest ja suhtumine 

Kaitseväkke teenistuse jooksul muutub vastavalt 

individuaalsele kogemusel ajateenistuses. Esmalt 

vaatame kuivõrd teenistuse jooksul muutub hoiak 

ajateenistuse vajalikkuse osas vastavalt ajateenija 

enda karjääriplaanidele ja nende realiseerumisele 

ajateenistuses (tabel 4.1).  

Teenistuse alguses on soov osaleda nooremalloh-

vitseride kursusel selgelt seotud hoiakuga, et aja-

teenistus on vajalik nii riigi julgeoleku kui isikliku 

1 2 3 4 5

Suhted ülematega

Meditsiiniabi

Väljaõpe

Kogu teenistus

Ei NAK, ei saanud nooremseersandiks Ei NAK, nooremseersant

NAK kursus, ei saanud nooremseersandiks NAK kursus, sai nooremseersandiks
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arengu jaoks, kuid antud hoiaku püsivust või meel-

suse muutumist positiivsemaks toetab eriti see, kui 

nooremallohvitseride kursuse eelistusega ajatee-

nijast saab nooremseersant. NAK eelistusega noo-

remseersandi auastmesse tõusnud ajateenijatest 

peab 79% püsivalt (nii teenistuse alguses kui lõpus) 

ajateenistust riigi julgeoleku jaoks oluliseks ja 10% 

jõuab sellise arusaamiseni teenistuse jooksul. Isik-

liku arengu puhul on vastavad näitajad 71% ja 8%. 

Nooremseersantidest, kellel teenistuse alguses 

puudus kutsumus NAK kursuse eelistamiseks, 

jõuab ligemale viiendik teenistuse jooksul noorem-

seersandi auastme poole liikudes arusaamiseni, et 

ajateenistus on kasulik Eesti julgeoleku jaoks. Isik-

liku arengu puhul on vastav osakaal 16%.   

Vaadates „tasakaalu“ meelsust muutnud ajateeni-

jate gruppide vahel, tuleb riikliku julgeoleku puhul 

selgelt esile positiivne suundumus – sõltumata  

erialakursuse eelistusest ning saavutatud auaste-

mest teenistuse jooksul, võidame pigem juurde 

neid ajateenijaid, kes hakkavad ajateenistust vaja-

likuks pidama. Isikliku arengu puhul aga pigem 

kaotame teenistust vajalikuks pidajaid ning suurim 

kaotus toimub nende ajateenijate grupis, kes tulid 

ajateenistusse sooviga teha läbi NAK, kuid nad ei 

jõudnud oma soovide realiseerimiseni.  

.  

Tabel 4.1. Ajateenistuse vajalikkuse hinnangu püsivus teenistuse jooksul ajateenija eelistuse ja 
auastme põhjal moodustunud gruppide lõikes (%).  

    

Püsivalt 
vajalik 

Alguses 
vajalik, 
lõpus 
mitte 

Alguses 
mitte, 
lõpus 
vajalik 

Püsi-
valt 

mitte-
vajalik 

Hoiakut 
muutnud 
ajateeni-
jate osa-
kaalude 

vahe 

Eesti riigi 
julgeolek  

Eelistas NAK kursust, sai 
nooremseersandiks 

79 3 10 8 7 

Eelistas NAK kursust, ei saa-
nud nooremseersandiks 

65 9 18 9 9 

Ei eelistanud NAK kursust, 
sai nooremseersandiks 

55 9 19 17 10 

Ei eelistanud NAK kursust, ei 
saanud nooremseersandiks 

42 11 18 30 7 

Isiklik 
areng  

Eelistas NAK kursust, sai 
nooremseersandiks 

71 10 8 11 -2 

Eelistas NAK kursust, ei saa-
nud nooremseersandiks 

57 23 7 14 -16 

Ei eelistanud NAK kursust, 
sai nooremseersandiks 

45 16 16 23 0 

Ei eelistanud NAK kursust, ei 
saanud nooremseersandiks 

38 17 12 33 -5 

 

Sarnaselt vaatame, kuivõrd ajateenistuse alguse 

ootused ajateenistuse eesmärkide osas täituvad.  

Tabelis 4.2 on esitatud keskmised hinnangud mõõ-

detuna ajateenistuse alguses ja lõpus. Oluline on 

siinkohal rõhutada, et mida kõrgem on väärtus, 

seda vähem peetakse antud eesmärki oluliseks. 

Hinnanguid said ajateenijad anda skaalal: 1- väga 

oluline … 4 – ei olnud üldse oluline.  

Üldjoontes võib öelda, et ajateenijad keskmiselt pi-

gem nõustuvad kõigi väidetega (keskmised hin-

nangud on madalamad väärtusest 2) ning keskmi-

sed hinnangud on lõpus valdavalt mõnevõrra kõr-

gemad kui seda alguses, seega viidates nõustu-

mise vähenemisele, kuid siin on ka teatavaid eran-

deid, mida kohe vaatame lähemalt.  

 

.   



 
 

Tabel 4.2 Keskmine hinnang ajateenistuse eesmärkidele teenistuse alguses ja lõpus ajateenijate 
eelistuse ja auastme põhjal moodustunud gruppide lõikes.  

    Keskmine 
hinnang al-

guses 

Keskmine 
hinnang lõ-

pus 

Keskmiste 
hinnangute 

muutus 

sõjalised oskused   

NAK, nooremseersant 1,51 1,62 0,11 

NAK, ei nooremseersant 1,44 1,86 0,42 

Ei NAK, ei nooremseersant 1,82 2,09 0,27 

Ei NAK, nooremseersant 1,79 1,82 0,03 

hakkamasaamine füü-
siliselt rasksetes olu-
kordades 

NAK, nooremseersant 1,47 1,69 0,22 

NAK, ei nooremseersant 1,56 2,03 0,47 

Ei NAK, ei nooremseersant 1,8 2,06 0,26 

Ei NAK, nooremseersant 1,72 1,89 0,17 

sotsiaalsed oskused  

NAK, nooremseersant 1,47 1,61 0,14 

NAK, ei nooremseersant 1,65 1,87 0,22 

Ei NAK, ei nooremseersant 1,84 1,98 0,14 

Ei NAK, nooremseersant 1,85 1,74 -0,11 

tsiviilhädaolukorda-
des toimimine   

NAK, nooremseersant 1,69 2,11 0,42 

NAK, ei nooremseersant 1,71 2,27 0,56 

Ei NAK, ei nooremseersant 1,86 2,24 0,38 

Ei NAK, nooremseersant 1,86 2,25 0,39 

juhtimisoskus    

NAK, nooremseersant 1,67 1,55 -0,12 

NAK, ei nooremseersant 1,77 2,18 0,41 

Ei NAK, ei nooremseersant 2,21 2,37 0,16 

Ei NAK, nooremseersant 2,14 1,83 -0,31 

praktilised oskused    

NAK, nooremseersant 2,03 2,45 0,42 

NAK, ei nooremseersant 1,89 2,03 0,14 

Ei NAK, ei nooremseersant 1,64 1,76 0,12 

Ei NAK, nooremseersant 1,78 2,45 0,67 

rühma sidususe ja 
kokkuhoidmise aren-
damine 

NAK, nooremseersant 1,78 1,86 0,08 

NAK, ei nooremseersant 1,82 2,11 0,29 

Ei NAK, ei nooremseersant 2,03 2,1 0,07 

Ei NAK, nooremseersant 2,13 2 -0,13 

reservväe valmista-
mine mobilisatsioo-
niks  

NAK, nooremseersant 1,97 1,93 -0,04 

NAK, ei nooremseersant 1,96 2,21 0,25 

Ei NAK, ei nooremseersant 2,48 2,43 -0,05 

Ei NAK, nooremseersant 2,38 2,2 -0,18 

Positiivne väärtus tähendab, et teenistuse jooksul vastava eesmärgi oluliseks pidamine langes, negatiivne väärtus tähendab, et 
keskmiselt vastava eesmärgi oluliseks pidamine teenistuse jooksul kasvas (teenistuse lõpu keskmine väärtus on madalam kui 
teenistuse alguses keskmine väärtus). 

 

Tabelis 4.2 on viimases veerus esitatud hinnangute 

muutus, kus miinusmärgiga väärtus tähendab, et 

võrreldes alguse küsitlusega teenistuse lõpu väär-

tus oli madalam ehk siis väitega nõustuti keskmi-

selt enam kui seda alguses.  

Kõige suurema muutuse olulisuse kasvu suunas on 

teinud ilma NAK eelistuseta nooremseersantide 

juhtimisoskustele antud keskmine hinnang. Aja-

teenijad, kel puudus teenistuse algus NAK kursuse 

eelistus, kuid tõusid teenistuse jooksul noorem-
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seersandi auastmesse, hakkasid ilmselt oma väl-

jaõppe kogemuse kaudu rohkem väärtustama juh-

timisoskuste, sotsiaalsete ja sõjaliste oskuste õpe-

tamist ajateenistuses,  paremini mõistma ajatee-

nistuse rolli reservväe väljaõpetamisel mobilisat-

siooniks ning  paremini aru saama teenistuse rol-

list rühma sidususe kujundamisel. Teisalt, kõige 

enam muutusid keskmised hinnangud vähemoluli-

suse suunas nende ajateenijate hulgas, kes teenis-

tuse alguses olid orienteeritud NAK-ile, kuid ei 

tõusnud nooremseersandi auastmesse 

4.5. Kokkuvõte 

Ajateenistuse ümbermõtestamine on ilmselt järg-

nevate aastate suur väljakutse, tagamaks ühis-

konna kaitsevõime ja teisalt sidusus.  

Ajateenistuse kui eluetapi loomulik sulandumine 

inimese elukarjääri võiks olla üks toetav lahendus, 

mistõttu on oluline vaadata, kuidas ja milliste meh-

hanismide alusel kujuneb ajateenistuses ajateenija 

individuaalne karjäär. Peatükis vaatasime milliste 

erialaste eelistustega teenistusse asutakse: kas on 

olemas selge orientatsioon ja isiklik huvi ning kui-

võrd need eelistused realiseeruvad ning mis on 

soodustavad või takistavad tegurid ajateenistuses 

karjääri tegemisel ja kõrgema auastme poole lii-

kumisel.  

Üldiselt võib öelda, et ajateenijad hindavad oma 

võimekust ja oskusi suhteliselt adekvaatselt. Ma-

dalama haridustasemega ajateenijad eelistavad 

pigem praktiliste oskuste omandamist ja noorem-

allohvitseride kursus ei ole nende valik. Lisaks on 

oluline ajateenija varasemad õpiharjumused ja 

juhtimiskogemus.  

Liidrirolli sagedasem võtmine enne ajateenistust 

toetab soovi ennast antud valdkonnas veelgi ha-

rida ja eelistada nooremallohvitseride kursust, mis 

lõpuks päädib nooremohvitseri auastmesse tõus-

misega. Samas võivad selle soovi realiseerumise 

takistuseks osutuda kehvemad õpiharjumused ja 

madal õppedukus ajateenistusele eelnenud kooli-

teel.  

Eraldi mõttekohana tuleb esile erineva etnilise 

taustaga ajateenijate eelistused ja nii-öelda kar-

jäär ajateenistuses.  

Esiteks on venekeelsete ajateenijate hulgas tundu-

valt madalam soov asuda nooremallohvitseride 

kursusele, samuti on tunduvalt madalam noorem-

seersandiks saanud ajateenijate osakaal vene-

keelsete ajateenijate hulgas võrrelduna eesti ko-

dukeelega ajateenijatega. Esimene pool ongi sele-

tatav erinevate ootustega ajateenistusele ja ilm-

selt ka enda võimete hindamise või tajutud piiran-

gutega. Isegi need vene kodukeelega ajateenijad, 

kes räägivad eesti keeles vabalt, on tunduvalt vä-

hem motiveeritud nooremallohvitseride kursusele 

asuma. Samas on nooremseersandiks saamise 

tõenäosus eesti kodukeelega ja eesti keelt valda-

vate vene kodukeelega ajateenijate puhul sama.  

NAK eelistuse olemasolu on aga määrava tähtsu-

sega nooremseersandiks saamisel. Lisaks tuleb 

esile, et NAK eelistusega nooremseersandiks saa-

nud ajateenijad on teenistuse ja väljaõppega roh-

kem rahul, samas kui NAK eelistusega, kuid noo-

remseersandiks mittesaanud ajateenijate posi-

tiivne hoiak teenistuse jooksul pigem väheneb.  

Mida saame lõppkokkuvõttes järeldada? Ühelt 

poolt kindlasti seda, et ajateenistuse kogemuse 

positiivseks hindamine ja kõrge rahulolu puhul on 

oluline eelhäälestus ja positiivne orienteeritus 

kaitseväeteenistuse suhtes, kuid teisalt ka vahetu 

kogemus ja enda individuaalne edukus teenistuses.     

.     
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5. AJATEENIJATE MATERIAALNE 

TOIMETULEK JA TEADLIKKUS 

TUGITEENUSTEST 

ERIOLUKORRAS 

Käesolevasse peatükki on koondatud 2019.-2020. 

aasta ajateenijate küsitluse eriteemad. Analüüsi-

takse, kuidas mõjus eriolukord ajateenijatele ning 

milline on nende teadlikkus erinevatest tugitee-

nustest (kaplani-, psühholoogi- ja sotsiaaltöötaja 

teenus). Samuti otsitakse seost tugiteenuste kasu-

tamise ja kevadel kogetud eriolukorra vahel ning 

antakse ülevaade ajateenijate laenu- ja võlako-

hustustest ning selle seosest tugiteenuste kasuta-

misega.  

5.1. Laenu- ja võlakohustused  

Esimeseks eriteemaks oli sel aastal ajateenijate 

laenu- ja võlakohustused. Uurides ajateenijatelt, 

kas neil oli ajateenistusse astudes mõni laenu- või 

finantskohustus, märkis jaatava vastuse 227 aja-

teenijat ehk 11% kõigist ajateenijatest. Nendest aja-

teenijatest 31%-l oli võetud väikelaen, mis on üht-

lasi ka kõige enam märgitud laenu- või finants-

kohustus (vt joonis 5.1).

 

Joonis 5.1. Vastava laenu- või finantskohustuse osakaal laenu- või finantskohustusega ajateenijate 
hulgas (%). 
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Sageduselt teisel kohal olev finantskohustus oli jä-

relmaksuvõlgnevus (21%). Kõige vähem oli neid 

ajateenijaid, kes märkisid oma igakuiseks finants-

kohustuseks elatisraha maksmise lapsele või las-

tele (1%) ning laenukäenduse (1%). 

Keskmiselt jäävad ajateenijate igakuised makse-

kohustused 51€ ning 200€ vahele, sealjuures enim 

ajateenijaid oli oma igakuiseks maksekohustuseks 

märkinud 101€–200€ kuus (28%) (joonis 5.2). 

Laenu- või finantskohustusega ajateenijatest 

kümnendikul oli igakuine maksekohustus üle 500€ 

kuus. 

Uurides kuidas lahendasid ajateenijad oma makse-

kohustuse täitmise ajateenistuse ajaks, märkis üle 

poole ajateenijatest (57%), et maksis laenukohus-

tusi ajateenija toetusest (joonis 5.3). Pooled ajatee-

nijad said abi ka lähedastelt. Laenuandajaga kok-

kuleppele sai vaid 11% laenu- või finantskohustu-

sega ajateenijatest ning nende maksekohustus 

peatati ajateenistuses viibimise ajaks. Laenu- ja 

maksekohustuste tingimuste muutmiseks pöördus 

aga laenuandja poole 37% laenu- või finantskohus-

tusega ajateenijatest.  

 

Joonis 5.2. Laenu- või finantskohustusega ajateenijate protsentuaalne jaotus maksekohustuse suu-
rusjärkude alusel (%). 

 

Joonis 5.3. Vastavat lahendust maksekohustuse täitmiseks kasutanud ajateenijate protsentuaalne 
osatähtsus laenu- või finantskohustusega ajateenijate hulgas (%). 

Järgnevalt uuriti lähemalt laenu- või finants-

kohustusega ajateenijate sotsiaaldemograafilisi 

karakteristikuid. Selliste ajateenijate keskmine 

vanus oli 21,1 eluaastat. Kõige suurem laenuvõtjate 

osakaal oli 22-aastaste ja vanemate ajateenijate 

seas, kellest 25% oli laenu- või finantskohustusega 

(joonis 5.4). Kõige vähem oli laenuvõtjaid kuni 19-

aastaste seas (x2 = 106,3; p = 0,00). Üldiselt võib 
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öelda, et vanuse kasvades kasvab ka laenu- või fi-

nantskohustusega ajateenijate hulk. Peamise ko-

duse keele puhul on näha, et vene keelt kõnelevate 

ajateenijate seas oli laenu- või finantskohustusega 

ajateenijaid proportsionaalselt rohkem kui eesti 

keelt kõnelevate ajateenijate seas (x2 = 25,5; p = 

0,00). Haridustasemelt põhiharidusega ajateenija-

test peaaegu veerand (23%) oli võtnud laenu või 

omas mingit muud finantskohustust. Kõige väik-

sem osakaal oli aga keskharidusega inimeste seas, 

kellest oli laenu- või finantskohustusega vaid 4% 

(x2 = 66,5; p = 0,00).     

 

Joonis 5.4. Laenu- ja finantskohustusega ajateenijate osatähtsus eri liigituste korral (%). 

Perekonnaseisu alusel oli kõige suurem laenu- ja 

finantskohustusega ajateenijate hulk nende seas, 

kes on abielus või kooselus (27%) (x2 = 32,3; p = 

0,00). Majandusliku olukorra puhul on näha, et 

veerand nendest ajateenijatest, kellel oli suuri 

raskusi toimetulekul või kellel oli kohati raskusi 

toimetulekul, on võtnud ka laenu või on neil mõni 

muu finantskohustus (x2 = 34,5; p = 0,00). See võib 
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tähendada nii seda, et raskused on tekkinud laenu-

võtmise tagajärjel kui ka seda, et toimetuleku pa-

randamiseks on võetud laenu.  

Tähelepanu väärib majandusliku olukorra liigituse 

puhul ka see, et mitte keegi ajateenijatest, kes on 

arvamusel, et nende leibkond on Eestis rikkamate 

hulgas, ei oma laenu- ega finantskohustusi.  

Ajateenija liigituse puhul on näha suurt erinevust 

isikliku avalduse alusel ning kutse alusel tee-

nistusse astunud ajateenijate vahel. Ligi 1/5 kutse 

alusel ajateenistusse astunud ajateenijatest (18%) 

on laenu- või finantskohustusega, samal ajal kui 

isikliku avalduse alusel ajateenistusse astunute 

seas on nende osakaal ainult 4% (x2 = 83,8; p = 0,00). 

Selline tulemus on ka ootuspärane, sest üheks 

põhjuseks, miks ajateenijad otsustavad vabatahtli-

kult isikliku avalduse alusel ajateenistusse astuda, 

on see, et neil puuduvad antud ajahetkel kohustu-

sed (ka maksekohustused) 

5.2. Tugiteenused 

Ajateenijatel on teenistuse jooksul võimalus pöör-

duda oma muredega erinevate tugiteenuste poole. 

Tugiteenuste alla kuuluvad ajateenistuses kaplani-

teenus, psühholoogi teenus ning sotsiaaltöötaja 

teenus17. Tugiteenuste olemasolust ollakse küll 

teadlikud, kuid teenuseid kasutatakse küllaltki 

vähe. 

Keskmiselt 90% ajateenijatest olid teadlikud, et 

ajateenistuse jooksul on võimalik tugiteenuseid 

kasutada. Kaplaniteenusest oli teadlik 87%, sot-

siaaltöötaja teenusest 91% ning psühholoogi teenu-

sest 94%. Ligi 70% neist ajateenijatest sai tugitee-

nuste kohta infot teenistust tutvustavast infotun-

nist (joonis 5.5). Ligi pooled lugesid infot ise väeosa 

stendilt. Kõige vähem märgiti infoallikaks Kaitse-

väe kodulehekülge, kust sai infot ainult veidi üle 

kümnendiku (12%) ajateenijatest.  

Joonis 5.5. Tugiteenuste kohta info saamise allikate puhul "jah" vastuse märkinute protsentuaalne 
osatähtsus (%). 

 
17 Toetusteenuste keskus (2020). Kaitseväe kodulehe-
külg. Kasutatud 21.12.2020, https://mil.ee/uksused/toe-
tuse-vaejuhatus/toetusteenuste-keskus/  
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Kõige vajalikumaks peavad ajateenijad psühho-

loogi teenust (90%), millele järgneb olulisuselt 

kohe ka sotsiaaltöötaja teenus (88%). Kaplanitee-

nust peavad väga või pigem vajalikuks veidi üle 

poole ajateenijatest (58%).  

Ootuspäraselt ilmneb, et tugiteenuste poole pöör-

dumine varieerub vastavalt probleemile. Ajateeni-

jatel paluti hinnata viie probleemolukorra puhul  

millise teenuse poole nad pöörduksid. Viiest prob-

leemolukorrast nelja puhul on kõige enam eelista-

tud psühholoog (joonis 5.6). Juriidiliste ja finants-

probleemide puhul pöörduksid ajateenijad  ootus-

päraselt aga sotsiaaltöötaja poole (59%). Kaplani 

poole pöörduda soovijate osakaal ei ole eriti kõrge, 

jäädes 6-19% vahele sõltuvalt probleemist. Peami-

selt pöörduksid ajateenijad kaplani poole siis, kui 

on tekkinud probleemid ülemate või kaasajateeni-

jatega (19%) ning on probleeme ajateenistuses ko-

hanemisega (18%). (19%) ning on probleeme ajatee-

nistuses kohanemisega (18%).  

Joonis 5.6. Ajateenijate osatähtsus (%), kes pöörduksid teatud probleemide korral vastavalt kaplani, 
psühholoogi või sotsiaaltöötaja poole.  

Küsitluses osalenud ajateenijatest pöördus teenis-

tuse jooksul vähemalt ühe tugiteenuse poole 294 

ajateenijat, sealjuures 72 ajateenijat nendest ka-

sutas vähemalt kahte erinevat tugiteenust. Kaplani 

poole pöördus teenistuse jooksul 66 ajateenijat ehk 

3,3% kõigist ajateenijatest, psühholoogi vastuvõtul 

käis 199 ajateenijat ehk 9,9% kõigist ajateenijatest 

ning sotsiaaltöötaja teenust kasutas 112 ajateenijat 

ehk 5,6% kõigist ajateenijatest. Siinkohal on oluline 

rõhutada, et tegemist on enesekohaste vastustega 

ja kõik ajateenijad ei pruukinud enda pöördumist 

ankeedis avaldada ja seda erinevatel põhjustel: (1) 

küsimuse sõnastuse tõlgendamine ajateenijate 

poolt ehk kõiki kontakte sotsiaaltöötaja, psühho-

loogi ja eriti kaplaniga ei peeta otseselt pöördumi-

seks, (2) ei soovita avalikustada, et ollakse teenu-

seid kasutanud.  

Uurides, mis põhjustel ajateenijad tugiteenuseid ei 

vajanud, oli peamiseks põhjuseks märkinud veidi 

üle poole ajateenijatest (58%) selle, et teenistuse 

jooksul probleeme ei esinenud (joonis 5.7). Lisaks 

tõi 38% ajateenijatest välja, et isegi kui probleeme 

teenistuse jooksul esines, siis tuldi nendega ise-

seisvalt toime. Väljast poolt Kaitseväge saadavaid 

sarnaseid tugiteenuseid kasutas ainult 1% ajatee-

nijatest. 
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Joonis 5.7. Vastuse "jah" osatähtsus iga tugiteenuste mittekasutamise põhjuse korral (%). 

Järgnevalt uuriti tugiteenuste poole pöördujate 

sotsiaaldemograafilist profiili. Ajateenijate liigitu-

sed pöördujateks ja mittepöördujateks vanuse, ko-

duse keele, haridustaseme, perekonnaseisu, ma-

jandusliku olukorra, ajateenistusse astumise 

hoiaku ning teenistusse astumise viisi alusel on 

toodud välja joonisel 5.8. Pöördujate keskmine va-

nus oli 20,3 eluaastat ning kõige suurem tugitee-

nuste poole pöördujate osakaal oli 23-aastaste ja 

vanemate ajateenijate seas (30%) (x2 = 7,0; p = 0,03).   

Peamise koduse keele puhul on näha, et eesti ko-

dukeelega ajateenijate hulgast pöördus tugitee-

nuste poole 14% ning vene kodukeelega ajateeni-

jate hulgast umbes viiendik (21%) (x2 = 10,7; p = 

0,00).  

Haridustasemelise liigituse puhul oli tugiteenuste 

poole pöördujate osakaal kõige suurem põhihari-

dusega ajateenijate seas – peaaegu veerand (24%) 

põhikooli haridusega ajateenijatest pöördus tugi-

teenuste poole (x2 = 27,7; p = 0,00). Perekonnaseisu 

alusel oli kõige suurem pöördujate hulk nende 

seas, kes on abielus või kooselus. Nende seast 

pöördus veidi üle viiendiku (22%) tugiteenuste 

poole (x2 = 7,3; p = 0,03). 

Ajateenistusse astumise hoiaku puhul on näha, et 

neljandik (26%) nendest ajateenijatest, kes tulid 

ajateenistusse vastumeelselt, pöördusid teenis-

tuse jooksul ka tugiteenuste poole (x2 = 21,2; p = 

0,00). Isikliku avalduse alusel ja kutse alusel tee-

nistusse astunud omavahel väga palju ei erine. Mõ-

lema rühma puhul jääb tugiteenuste poole pöördu-

jate osatähtsus alla 20% (x2 = 1,5; p = 0,00). Majan-

dusliku olukorra puhul on aga näha, et tugitee-

nuste kasutajate osatähtsus on suurem kui teiste 

liigituste korral. 40% nendest ajateenijatest, kellel 

on suuri raskusi toimetulekul, ning 30% nendest, 

kellel on kohati raskusi toimetulekul, pöördusid 

teenistuse jooksul oma muredega ka tugiteenuste 

poole (x2 = 40,9; p = 0,00). 
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Joonis 5.8. Ajateenijate liigitus tugiteenuste poole pöördujateks ja mittepöördujateks (%). 
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Ajateenistusse astumise hoiaku puhul on näha, et 

neljandik (26%) nendest ajateenijatest, kes tulid 

ajateenistusse vastumeelselt, pöördusid teenis-

tuse jooksul ka tugiteenuste poole (x2 = 21,2; p = 

0,00). Isikliku avalduse alusel ja kutse alusel tee-

nistusse astunud omavahel väga palju ei erine. Mõ-

lema rühma puhul jääb tugiteenuste poole pöördu-

jate osatähtsus alla 20% (x2 = 1,5; p = 0,00). Majan-

dusliku olukorra puhul on aga näha, et tugitee-

nuste kasutajate osatähtsus on suurem kui teiste 

liigituste korral. 40% nendest ajateenijatest, kellel 

on suuri raskusi toimetulekul, ning 30% nendest, 

kellel on kohati raskusi toimetulekul, pöördusid 

teenistuse jooksul oma muredega ka tugiteenuste 

poole (x2 = 40,9; p = 0,00). 

Tugiteenuste poole pöördumise põhjused tugitee-

nuste lõikes on välja toodud joonisel 5.9. Tasub 

meelde tuletada, et tugiteenuste poole pöördus 294 

ajateenijat. Sotsiaaltöötaja poole pöördumise enim 

märgitud põhjusteks olid enda ja lähedaste sot-

siaalmajanduslikud probleemid (33%) ning mure 

oma lähedaste pärast (28%). Kaplani poole pöör-

duti ootuspäraselt kõige enam usuliste küsimus-

tega.   

Ligi pooled (48%) psühholoogi teenust kasutanud 

ajateenijad pöördusid psühholoogi poole oma ter-

viseprobleemidega. Sageduselt järgmiseks pöör-

dumise põhjuseks olid raskused ajateenistuses ko-

hanemisega (40%).

 

Joonis 5.9. Tugiteenuste poole pöördumise põhjused (%).
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Tugiteenuseid kasutanud ajateenijatelt uuriti, kui-

võrd rahule jäid nad erinevate aspektidega tugi-

teenuse ja selle osutaja juures ning neil tuli oma 

rahulolu hinnata 5-palli skaalal, kus 1 tähendas, et 

ajateenija ei olnud üldse rahul ning 5, et oli väga 

rahul. Rahuloluhinnangute keskmised on toodud 

välja joonisel 5.10

 

Joonis 5.10. Keskmised rahuloluhinnangud tugiteenustele. 

Üldiselt võib öelda, et kõigi tugiteenuste aspekti-

dega on ajateenijad rahul, keskmised hinnangud 

asuvad selgelt rahulolu poolel (kõrgemad väärtu-

sest 3). Kõigi tugiteenuste puhul jäädi enim rahule 

tugiteenuse osutaja sõbralikkuse ja abivalmidu-

sega. Kaplani teenuse puhul on keskmine hinnang 

kõikide teenuste aspektidega kõrgeim, järgnevad 

sotsiaaltöötajale ja psühholoogile antud hinnan-

gud.  

Kokkuvõtlik tulemus tugiteenustega rahulolu 

kohta on toodud välja joonisel 5.11. Kuigi kaplani-

teenuse kasutajaid oli kõige vähem, siis jäädi sel-

lega keskmiselt kõige enam rahule (M=4,4; s=0,8),  

järgneb sotsiaaltöötaja (M=4,1; s=0,9) ning psühho-

loogi tugiteenusega rahulolu (M=3,9; s=1,0). Oluline 

on rõhutada, et keskmised hinnangud tugiteenus-

tega rahulolule on siiski kõik võrdselt kõrged, mis 

tähendab, et pigem olid ajateenijad tugiteenustega 

rahul. Kõige enam soovitaksid ajateenijad kindlasti 

või pigem pöörduda sotsiaaltöötaja poole ning seda 

soovitab 93% sotsiaaltöötaja teenust kasutanud 

ajateenijatest. Üle poole kaplaniteenust kasutanud 

ajateenijatest ehk 60% soovitaksid kaasvõitlejatel 

kindlasti või pigem antud tugiteenust kasutada. 

Psühholoogi teenust kasutanud ajateenijatest 82% 

soovitaksid kindlasti või pigem teistel psühholoogi 

poole pöörduda.
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Joonis 5.11. Rahulolu tugiteenustega üldiselt (%). 

5.3. Ajateenijad eriolukorras  

Koroonaviiruse puhang 2020. aasta alguses mõju-

tas riike ja inimesi üle kogu maailma ning sellega 

seoses pidi ka Kaitsevägi tegema muudatusi oma 

tavapärases korralduses. Kaitseväe juhataja kind-

ralmajor Martin Heremi korraldusel jäid kevadise 

eriolukorra ajal ajateenijad oma väeosadesse 17. 

märtsi seisuga 1. maini ning väljaloale lubati vaid 

põhjendatud erandjuhtudel18.  

Käesolevas uuringuvoorus uuriti, kuidas ajateeni-

jad eriolukorrale ning tehtud muudatustele rea-

geerisid.  

Eriolukorra plokis esitati ajateenijatele erinevad 

väited ning neil tuli 5-palli skaalal hinnata, kuivõrd 

nad selle väitega nõustuvad. Skaalal 1–5 tähendas 

1 üldse mitte nõustumist ning 5 täielikku nõusole-

kut. Ajateenijatele esitatud väited olid nii isiklikku 

elu puudutavad kui ka teenistusalased. Ajateeni-

jate hinnangud väidetele on välja toodud joonisel 

5.12 

Kõige enam tundsid ajateenijad eriolukorra ajal 

muret oma koduste pärast ning tõid esile, et tee-

nistuse ajal karantiinis olemine oli stressirohkem 

 
18 Ajateenistuse korraldusest eriolukorra ajal: KKK 
(2020). Kaitseressursside Ameti kodulehekülg. Kasu-
tatud 21.12.2020, https://kra.ee/ajateenistuse-korral-
dusest-eriolukorra-ajal/  

kui oli eelnev tavapärane teenistus. Kõige vähem 

märkisid ajateenijad aga, et neil suurenes vajadus 

pöörduda tugiteenuste poole ning et tekkis eriolu-

korra tõttu soov panustada riigikaitsesse. Ajatee-

nijate hinnangul eriolukord väljaõpet väga palju ei 

muutnud.  Suhete aspektist vaadatuna on näha, et 

omavahelised suhted muutusid veidi pingelise-

maks kui suhted ülematega. 

Tulemuste üldpilti vaadates saab öelda, et rohkem 

puutusid ajateenijad kokku n-ö „isiklike mure-

dega“. Ajateenijad olid mures oma lähedaste pä-

rast, tundsid stressi ning tõid esile sportimisvõi-

maluste vähenemise. Lisaks tekkis neil ebakindlus 

oma tulevikuplaanide osas ning ka omavahelised 

suhted muutusid pingelisemaks. Teenistusalased 

väited aga, nagu näiteks väljaõppe taseme ja õp-

petöö mahu muutus, olid tähtsuselt allpool. See ei 

pruugi aga tähendada seda, et eriolukorra vältel 

väljaõppes muutuseid ei toimunud – isegi kui need 

toimusid, siis sellele ajateenijad väiteid hinnates 

nii suurt rõhku ei pannud. 
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Joonis 5.12. Eriolukorra kohta käivate väidetega nõustumine (%).. 
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Selleks, et tihendada infot ning lihtsustada eriolu-

korra ja tugiteenuste ploki vahelise seose uurimist, 

koostati eriolukorra kohta käivatest väidetest pea-

komponentide meetodi teel viis eriolukorra mõju 

koondnäitajat (vt lisa 4.1). Sisuliselt tähendab pea-

komponentide meetod seda, et üksiktunnused ar-

vutatakse ümber koondtunnusteks. Üksiktunnused 

koonduvad konkreetse mõõdiku ümber selle alu-

sel, millise mõõdikuga on üksiktunnus kõige tuge-

vamalt korreleeritud. Tekkinud koondtunnused 

saavad nendega seotud üksiktunnuste sisulisest 

tähendusest lähtuva kokkuleppelise nimetuse. 

Mõõdikud tuuakse mudelis (vt lisa 4.1) esile eris-

tusvõime kahanemise järjekorras, mis ei tähenda 

seda, et kõige esimene koondnäitaja on pea-

mine/kõige olulisem, vaid seda, et see koondnäi-

taja diferentseerib ajateenijaid veidi tugevamalt 

kui muud koondnäitajad. 

Koondnäitajad said endale kokkuleppeliselt järg-

mised nimetused: 1) väljaõppe taseme langus, 2) 

mure enda ja lähedaste pärast, 3) pinged suhetes 

ajateenistuses, 4) ajateenistuse ja sporditegemise 

tähtsuse kasv, 5) väljaõppe mahu suurenemine. 

Väljaõppe taseme languse koondnäitaja mõõdab 

eriolukorra mõju määra sõjalise, juhtimisalase ja 

erialase väljaõppe taseme languse kaudu. Koond-

näitaja, mille kokkuleppeliseks nimetuseks sai 

„mure enda ja lähedaste pärast“, mõõdab mure 

suurenemist koduste pärast, stressi tekkimist ka-

rantiinis olles, ebakindlust tulevikuplaanide osas, 

sportimisvõimaluste vähenemist, mure suurene-

mist tervise pärast ning tugiteenuste suuremat va-

jadust. Koondnäitaja, mis kirjeldab pingeid suhetes 

ajateenistuses, mõõdab eriolukorra mõju määra 

omavaheliste ja ülematega suhete pingelisemaks 

muutumise kaudu. Ajateenistuse ja sporditegemise 

tähtsuse kasvu koondnäitaja mõõdab eriolukorra 

motiveerivat mõju Kaitseväe rolli tähtsustamise, 

kasvava sooviga panustada riigikaitsesse ning te-

geleda spordiga kaudu. Väljaõppe mahu suurene-

mise koondnäitaja mõõdab eriolukorra mõju 

määra läbi väljaõppe intensiivsemaks muutumise 

ning iseseisva töö mahu suurenemise. 

Järgnevalt uuriti dispersioonanalüüsi teel, kas 

peakomponentide meetodil leitud eriolukorra tun-

nuste keskmised erinevad ajateenijate vanuse, 

peamise koduse keele, haridustaseme, majandus-

liku olukorra ja ajateenija tüübi vahel. Selleks on 

esitatud joonised 5.13-5.17, kus on näha mõõdikute 

keskmisi väärtusi eriolukorra mõju kategooriate 

kaupa erinevate tunnuste lõikes. Mida suurem on 

mõõdiku väärtus, seda keskmiselt enam oli ajatee-

nija eriolukorra kohta käivate väidetega nõus

 

Joonis 5.13. Koondnäitajate keskmised skoorid vanuse lõikes. 
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Ajateenijate vanusel oli statistiliselt oluline seos 

murega enda ja lähedaste pärast,  ajateenistuse ja 

sporditegemise tähtsuse kasvuga ning väljaõppe 

mahu suurenemisega (vt lisa 4.2). 22-aastased ja 

vanemad ajateenijad olid keskmisest vähem nõus, 

et eriolukorra ajal kasvas ajateenistuse ja spordi-

tegemise tähtsus, kuid olid keskmisest enam nõus, 

et suurenes mure enda ja oma lähedaste pärast. 

Väljaõppe mahu suurenemise kohta käivate väide-

tega olid keskmisest enam nõus 20–21-aastased 

ajateenijad ning kuni 19-aastased olid väidetega 

keskmisest vähem nõus. 

 

Joonis 5.14. Koondnäitajate keskmised skoorid peamise koduse keele lõikes 

Peamise koduse keele puhul leiti, et statistiliselt 

oluline seos puudub vaid väljaõppe taseme langu-

sega (vt lisa L4.2). Vene keelt kõnelevad ajateeni-

jad olid keskmisest enam nõus väidetega, mis käi-

vad väljaõppe mahu suurenemise kohta (joonis 

5.14). Keskmisest vähem ollakse nõus aga sellega, 

et eriolukorra ajal tekkisid pinged suhetes ning sa-

muti sellega, et ajateenistuse ja sporditegemise 

tähtsus kasvas. Eesti keelt peamise koduse kee-

lena rääkivate ajateenijate puhul jäävad keskmi-

sed hinnangud üldkeskmise (st 0) lähedale.   

Ajateenija haridustasemel oli statistiliselt oluline 

seos murega enda ja lähedaste pärast ning väl-

jaõppe mahu suurenemisega (vt lisa L4.2). Hari-

dustaseme lõikes on näha, et nii põhihariduse ja 

selle järel omandatud haridusega ajateenijad kui 

ka keskhariduse järel omandatud haridusega aja-

teenijad olid keskmisest enam nõus sellega, et 

eriolukorra ajal suurenes väljaõppe maht (joonis 

5.15). Keskharidusega ajateenijad nõustuvad sel-

lega aga keskmisest vähem. Keskhariduse järel 

omandatud haridusega ajateenijad nõustuvad 

keskmisest enam ka sellega, et eriolukorras kas-

vas mure enda ja oma lähedaste pärast.  

Majanduslikul olukorral oli statistiliselt oluline 

seos vaid murega enda ja lähedaste pärast (vt lisa 

L4.2). Need ajateenijad, kellel oli kohati raske või 

neil oli suuri raskusi toimetulekul, olid keskmisest 

rohkem nõus väidetega selle kohta, et eriolukorras 

kasvas mure enda ja lähedaste pärast (joonis 5.16
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Joonis 5.15. Koondnäitajate keskmised skoorid haridustaseme lõikes. 

 

Joonis 5.16. Koondnäitajate keskmised skoorid majandusliku olukorra lõikes. 
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Joonis 5.17. Koondnäitajate keskmised skoorid ajateenija tüübi lõikes. 

5.4. Tugiteenuste kasutamise 
seos eriolukorra mõju 
ning laenu- ja finants-
kohustusega 

Järgnevas ja ühtlasi viimases eriteemade peatükis 

on leitud seosed tugiteenuste kasutamise, eriolu-

korra mõju ning laenu- ja finantskohustuste vahel. 

Kõigepealt uuriti dispersioonanalüüsi teel, kas 

peakomponentide meetodil leitud eriolukorra 

koondnäitajate (vt lisa L4.1) keskmised erinevad 

tugiteenuste poole pöördujate ja mittepöördujate 

vahel. Tulemused näitasid peaaegu kõigi eriolu-

korra mõõdikute puhul p<0,05 korral keskmist eri-

nevust. Statistiliselt oluline erinevus puudus ainult 

pingete puhul suhetes. Seega saab öelda, et tugi-

teenuste poole pöördumisel ja mittepöördumisel 

on statistiliselt oluline seos eriolukorra mõjuga. 

Andmetele tuginedes tuleb selgelt esile, et kõige 

tugevam on seos pöördumisel ja mittepöördumisel 

mure suurenemisega enda ja lähedaste pärast. 

Seose demonstreerimiseks on koostatud joonis 

5.18, kus on näha mõõdikute keskmisi väärtusi 

eriolukorra mõju kategooriate kaupa. Mida suurem 

on mõõdiku väärtus, seda keskmiselt enam oli aja-

teenija eriolukorra kohta käivate väidetega nõus.  

Joonisel 5.18 välja toodud usaldusvahemike puhul 

tähendab üldkeskmise ehk 0 väärtuse mittekat-

mine keskmisest erinemist ning iga mõõdiku puhul 

pöördujate ja mittepöördujate tulpade usaldusva-

hemike kattumine erinevuse mitte-esiletulekut. Nii 

olid näiteks tugiteenuste poole pöördujad võrrel-

des mittepöördujatega keskmisest enam nõus, et 

ajateenistuses suurenes mure enda ja lähedaste 

pärast, toimus väljaõppe mahu suurenemine ning 

taseme langus. Keskmisest mõnevõrra vähem olid 

tugiteenuste poole pöördujad nõus ajateenistuse ja 

sporditegemise tähtsuse kasvu kohta käivate väi-

detega. Mittepöördumise puhul jäävad keskmised 

hinnangud ootuspäraselt üldkeskmise (st 0) lähe-

dale.   
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Joonis 5.18. Koondnäitajate keskmised skoorid tugiteenuste poole pöördumise ja mittepöördumise lõi-
kes. 

Järgnevalt kasutati multinomiaalset logistilist reg-

ressioonanalüüsi prognoosimaks tugiteenuste 

poole pöördumist eriolukorra poolt tekitatud mõju 

ning laenu- ja finantskohustuste kaudu (vt tabel 

5.1). Analüüsi läbiviimiseks on kasutatud eelnevalt 

peakomponentide meetodi teel leitud eriolukorra 

koondnäitajaid (vt lisa L4.1). Regressioonanalüüsi 

puhul koostati kaks eraldi võrrandit (vastavalt mu-

del 1 ja mudel 2). Mudelisse 1 on kaasatud ainult 

eriolukorra mõju mõõdikud, et näha, milline on ot-

sene seos eriolukorra mõjul tugiteenuste poole 

pöördumisega. Mudelisse 2 on lisaks eriolukorra 

mõju tunnustele kaasatud ka ajateenijate sotsiaal-

demograafilist tausta kirjeldavad tunnused ning 

see, kas ajateenijal oli enne teenistusse asumist 

laenu- või finantskohustus.  

Mudelis 1 on regressioonanalüüsi tulemustest 

näha, et need ajateenijad, kellel kasvas eriolukorra 

ajal mure enda ja oma lähedaste pärast, pöördusid 

ka kõige tõenäolisemalt tugiteenuste poole. Tõe-

näosus tugiteenuste poole pöörduda oli ka neil, kes 

tundsid, et väljaõppe maht suurenes ning tase lan-

ges. Mudelist tuleb välja ka seos tugiteenuste ka-

sutamise ning Kaitseväe ja sporditegemise täht-

suse kasvu vahel, mille kohaselt need ajateenijad, 

kellel kasvas eriolukorra ajal motivatsioon spor-

diga tegelemiseks ning kelle jaoks suurenes Kait-

seväe tähtsus, pöördusid ebatõenäolisemalt tugi-

teenuste poole.   

Mudelis 2 saab analüüsitulemustest välja lugeda 

seda, et nendel ajateenijatel, kellel on kohati 

raskusi või on suuri raskusi toimetulekul, on suu-

rem tõenäosus tugiteenuste poole pöörduda kui 

neil, kelle majanduslik olukord võimaldab neil 

hästi toime tulla või kes on arvamusel, et nende 

leibkond on Eestis rikkamate hulgas. Lisaks tuleb 

mudelist välja ka statistiliselt oluline seos laenu-

kohustuse ja tugiteenuste kasutamise vahel. Nen-

del ajateenijatel, kellel oli ajateenistusse asudes 

mõni laenu- või finantskohustus, on suurem tõe-

näosus tugiteenuste poole pöörduda kui neil, kellel 

sellist kohustust ei olnud. Ajateenija vanusel, ko-

dusel keelel ja haridusel ei olnud antud mudelis 

statistiliselt olulist seost tugiteenuste poole pöör-

dumisega. 
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Tabel 5.1. Multinomiaalne logistiline regressioonanalüüs prognoosimaks tugiteenuste poole pöördu-
mist. 

Kas pöördus tugiteenuste poole?a 

Mudel 1 Mudel 2 

B 
Waldi 

statistik 
Sig. B 

Waldi 
statistik 

Sig. 

Konstant -1,88 549,39 0,00 -2,99 5,95 0,02 

Väljaõppe taseme langus 0,21 7,50 0,01 0,22 7,16 0,01 

Mure enda ja lähedaste pärast 0,39 26,24 0,00 0,40 22,59 0,00 

Pinged suhetes ajateenistuses -0,12 2,28 0,13 -0,15 2,95 0,09 
Kaitseväe ja sporditegemise tähtsuse 
kasv 

-0,15 3,84 0,05 -0,15 3,41 0,07 

Väljaõppe mahu suurenemine 0,30 16,26 0,00 0,29 12,18 0,00 

Vanus    0,05 0,64 0,42 

Kodune keel: Eesti keel    -0,08 0,12 0,73 
Kodune keel: Vene keel    0   

Haridus: Põhiharidus ja selle alusel 
omandatud haridus 

   0,12 0,26 0,61 

Haridus: Keskharidus    -0,10 0,22 0,64 

Haridus: Keskhariduse järel omandatud 
haridus 

   0   

Majanduslik olukord: On kohati raskusi 
või on suuri raskusi toimetulekul 

   0,84 11,96 0,00 

Majanduslik olukord: On võimalik ilma 
mureta hakkama saada, aga midagi erilist 
lubada ei saa 

   0,09 0,23 0,63 

Majanduslik olukord: Me tuleme hästi 
toime või oleme Eestis rikkamate hulgas 

   0   

On laenukohustus    0,72 9,67 0,00 

Ei ole laenukohustust    0   
a Taustakategooria: Ei pöördunud tugiteenuste poole 

  

5.5. Kokkuvõte 

Selles peatükis vaadeldi 2019.–2020. aasta eritee-

masid, milleks olid ajateenijate laenu- ja võlako-

hustused, riiklik eriolukord ajateenistuses ning 

ajateenijate teadlikkus erinevatest tugiteenustest.   

Tugiteenuste olemasolust ajateenistuses olid aja-

teenijad teadlikud. Tugiteenuste poole mittepöör-

dumise põhjusteks toodi aga välja probleemide 

mitteesinemine või nendega iseseisvalt toimetule-

mine. Kokkuvõtlikult jäid ajateenijad tugiteenus-

tega võrdselt rahule ning kõigi tugiteenuste puhul 

toodi kõige enam välja tugiteenuse osutaja sõbra-

likkus ja abivalmidus. Uurides tugiteenuste poole 

pöördumise tõenäoustust, tuli välja, et nendel aja-

teenijatel, kellel oli majanduslikult võimalik ilma 

mureta hakkama saada või kes tulid hästi toime, oli 

väiksem tõenäosus tugiteenuste poole pöörduda 

kui neil, kellel oli suuri raskusi toimetulekul. 

Ligi kümnendikul ajateenijatest oli teenistusse as-

tudes mõni laenu- või finantskohustus ning kõige 

enam olid ajateenijad võtnud väikelaenu. Ajateeni-

jad, kellel oli finantskohustus, pöördusid tõenäoli-

semalt teenistuse jooksul ka tugiteenuste poole. 

Seega joonistub välja majanduslike probleemide 

ülekandumine tsiviilsfäärist ajateenistusse ning 

sellest tulenev suurem vajadus tugiteenuste jä-

rele.   

Tuleb selgelt esile eriolukorrast tingitud problee-

mide mõju tugiteenuste poole pöördumisel. Need 

ajateenijad, kellel kasvas eriolukorra ajal mure 

enda ja oma lähedaste pärast pöördusid tõenäoli-

semalt tugiteenuste poole. Lisaks oli tugiteenuste 

poole pöördujate jaoks iseloomulikum see, et nad 

tundsid väljaõppe mahu suurenemist ning taseme 

langust. Üldiselt aga puutusid ajateenijad eriolu-

korra ajal kokku rohkem n-ö „isiklike muredega“ 

ning teenistusalased mured olid vähemtähtsad.   



 
 

LISAD 
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LISA 1  

Ajateenija taustaandmed ja põhihoiakud    
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22.7

17.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

2019

Joonis L1.1. Jaotus vanuserühma järgi

Kuni 19 20-21 22 ja vanem

3.9

4.5

5.0

6.7

22.5

28.0

32.2

41.4

22.0

23.1

22.6

21.2

21.0

18.1

17.6

13.0

18.3

15.1

13.7

11.5

6.8

6.1

4.6

3.1

3.0

2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

2019

Joonis L1.1a. Jaotus vanuse järgi

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

25.0

28.3

25.8

24.1

47.0

48.6

50.1

53.9

28.1

23.1

24.2

21.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

2019

Joonis L1.2. Jaotus haridusrühma järgi

Põhiharidus ja kutseharidus selle alusel Keskharidus Keskhariduse järel omandatud haridus

16.4

17.7

16.4

14.0

8.6

10.6

9.4

10.1

47.0

48.6

50.1

53.9

20.7

16.5

16.6

16.0

5.6

5.4

6.1

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

2019

Joonis L1.2a. Jaotus haridustaseme järgi

Põhiharidus Kutseharidus põhihariduse baasil
Keskharidus Kutseharidus keskhariduse baasil/keskeriharidus
Rakenduskõrgharidus Kõrgharidus (bakalaureusetase)
Kõrgharidus (magistri-/doktorikraad)
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44.5

43.1

43.8

41.4

5.1

11.1

14.7

15.0

19.1

18.0

15.7

18.4

12.7

11.3

11.0

11.2

18.5

16.4

14.8

14.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

2019

Joonis L1.3. Jaotus elukoha järgi

Tallinn/Tartu/Narva Muu maakonnakeskus Väikelinn/ alev Alevik/ suurem küla Väiksem küla/ talu

83.8

80.6

82.3

83.1

16.2

19.4

17.7

16.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

2019

Joonis L1.4. Jaotus peamise koduse keele järgi

Eesti keel Vene keel

3.7

2.3

13.7

10.1

10.1

9.0

31.6

35.5

35.3

32.4

50.1

50.6

50.9

56.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

2019

Joonis L1.5. Jaotus leibkonna toimetuleku järgi

On suuri raskusi toimetulekul
Kohati on raskusi toimetulekul
On võimalik mureta hakkama saada,  midagi erilist lubada ei saa
Tuleme hästi toime
Arvan, et oleme Eestis rikkamate hulgas

15.3

14.6

5.7

5.4

64.1

62.0

62.3

65.5

20.6

23.4

32.0

29.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

2019

Joonis L1.6. Jaotus perekonnaseisu järgi

Elab koos abikaasaga Vallaline Ei ela koos abikaasaga, kuid on püsisuhtes
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3.9

3.8

3.4

8.0

7.2

6.9

11.5

12.9

10.6

21.6

19.4

20.4

46.1

48.2

50.0

5.5

5.3

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016: teine
metoodika

2017

2018

2019

Joonis L1.7. Jaotus tegevusala järgi vahetult enne ajateenistust

Iseendale tööandja (ettevõtja) Asutuse/ettevõtte tippjuht, keskastme juht

Tippspetsialist Spetsialist, tehnik, ametnik

Põllumees/talupidaja Oskustööline, operaator, sõidukijuht

Lihttööline Õpilane, üliõpilane

Mitte töötav, mitte õppiv

41.2

46.2

49.6

58.8

53.8

50.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016: ei küsitud

2017

2018

2019

Joonis L1.9. Jaotus riigikaitseõpetuse läbimise järgi koolis

Jah, läbis Ei läbinud

37.7

38.7

36.7

46.1

62.3

61.3

63.3

53.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

2019

Joonis L1.10. Jaotus ajateenistusse tuleku viisi järgi

Vabatahtlikult isikliku avalduse alusel Kutse alusel

21.5

23.8

22.8

78.5

76.2

77.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016: teine
metoodika

2017

2018

2019

Joonis L1.8. Jaotus riigikaitse ja sisejulgeoleku valdkonna organisatsioonides osalemise 
järgi 

Jah, osaleb või on osalenud Ei osale ega ole osalenud
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16.7

14.2

11.9

14.8

30.6

31.8

33.2

38.4

40.4

41.6

40.3

37.1

12.3

12.4

14.7

9.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

2019

Joonis L1.11. Jaotus ajateenistusse tuleku meeleolu (tunde) alusel

Tulin hea meelega Olin valmis oma kohust täitma
Võimaluse korral oleks tulemata jätnud Tulin täiesti vastumeelselt

18.3

22.8

19.5

21.2

40.1

37.4

41.7

43.7

33.1

32.1

31.4

29.4

8.5

7.7

7.5

5.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

2019

Joonis L1.12. Jaotus ajateenistuse eelse informeerituse järgi: milline oli informeeritus 
elu- ja teenistustingimuste kohta

Piisav Pigem piisav Pigem vähene Puudulik

17.4

14.2

11.9

17.3

19.6

24.3

24

29.0

9.9

9.3

8.6

9.9

53.1

52.2

55.5

43.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

2019

Joonis L1.13. Jaotus ajateenija tüübi järgi

Aktiivsed  vabatahtlikud Kohustuse ajastajad Vabatahtlikud kutse ootajad Vastumeelsed seadusetäitjad
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12.2 10.3 10.0 12.6

18.9
15.6 15.7

19.3

32.7
30.3 32.0

34.2

36.2
43.8 42.3

33.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.15. Kas astuks ajateenistusse, kui 
see oleks vabatahtlik: arvamus 

ajateenistuse lõpus

Jah, kindlasti Arvatavasti jah
Arvatavasti mitte Kindlasti mitte

6.2
7.3

5.8 7.3

31.1
26.3

32.2

29.7

29.1

28.1

25.7
35.1

27.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017: ei
küsitud

2018 2019

Joonis L1.16. Kas oleks nõus tulema 
teenistusse tegevväelasena: arvamus 

ajateenistuse alguses

Kindlasti ei oleks nõus

Pigem ei kaaluks sellist võimalust

Kaaluks sellist võimalust sõltuvalt pakutavatest tingimustest

Oleks tõenäoliselt nõus

Oleks kindlasti nõus

6.8 5.3 7.1
6.7

22.9
21

29.2 27.9

29.4
26.9

21.4 22.3

34.3
42.7 40.1 38.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.17. Kas oleks nõus tulema 
teenistusse tegevväelasena: arvamus 

ajateenistuse lõpus

Kindlasti ei oleks nõus

Pigem ei kaaluks sellist võimalust

Kaaluks sellist võimalust sõltuvalt pakutavatest tingimustest

Oleks tõenäoliselt nõus

Oleks kindlasti nõus

10.5 8.0 6.9 10.6

17.0 15.6 13.6
16.6

38.2
39.0

36.6
35.9

34.3 37.4 42.9 36.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.14. Kas astuks ajateenistusse, kui 
see oleks vabatahtlik: arvamus 

ajateenistuse alguses

Jah, kindlasti Arvatavasti jah
Arvatavasti mitte Kindlasti mitte
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21.6 18.3 14.3
22.1

43.6
38.6

39.5

41.3

22.6
27.7

27.7

23.7

12.1 15.4 18.4
12.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.18. Ajateenistuse vajalikkus Eesti 
riigi julgeoleku jaoks: arvamus 

ajateenistuse alguses

Kindlasti vajalik Pigem vajalik
Pigem  mittevajalik Täiesti mittevajalik

23.9 19.6 17.7 22.2

44.8
43.4 43.5

48.3

20.0
23.8 25.4

20.7

11.3 13.2 13.4 8.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.19. Ajateenistuse vajalikkus Eesti 
riigi julgeoleku jaoks: arvamus 

ajateenistuse lõpus

Kindlasti vajalik Pigem vajalik
Pigem  mittevajalik Täiesti mittevajalik

21.5 18.6 15.8 20.4

42.4
38.7 41.8

44.3

23.3
27.5 26.0

21.9

12.8 15.2 16.4 13.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.20. Ajateenistuse läbimise 
vajalikkus isikliku arengu jaoks: arvamus 

ajateenistuse alguses

Kindlasti vajalik Pigem vajalik

Pigem  mittevajalik Täiesti mittevajalik

16.7 15.9 13.6 17.4

40.2 37.8 38.7
40.7

25.3 27.7 29.7
28.0

17.8 18.6 18.0 13.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.21. Ajateenistuse läbimise 
vajalikkus isikliku arengu jaoks: arvamus 

ajateenistuse lõpus

Kindlasti vajalik Pigem vajalik

Pigem  mittevajalik Täiesti mittevajalik
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10.5 8.4

38.2
35.4

40.1
38.9

11.2 17.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018: ei
küsitud

2019: ei
küsitud

Joonis L1.22. Kas võõrriigi relvastatud 
kallaletungi korral oleks võimalik Eestit 

kaitsta kuni liitlaste abi saabumiseni: 
arvamus ajateenistuse alguses

Jah, kindlasti oleks Tõenäoliselt jah

Tõenäoliselt mitte Kindlasti mitte

10.2 7.5 8.2 9.8

40.7
40.1

32.7
38.7

36.3 39.6
41.6

38.2

12.8 12.8 17.4 13.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.23. Kas võõrriigi relvastatud 
kallaletungi korral oleks võimalik Eestit 

kaitsta kuni liitlaste abi saabumiseni: 
arvamus ajateenistuse lõpus

Jah, kindlasti oleks Tõenäoliselt jah

Tõenäoliselt mitte Kindlasti mitte
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Ajateenistus ja hinnang selle läbimisele  

 

65.7

61.3

40.5

44.5

48.0

44.9

35.2

41.9

41.9

39.3

33.0

40.2

41.3

33.7

29.6

34.8

39.0

33.0

30.1

34.2

22.1

17.1

14.4

18.3

28.0

20.4

15.8

21.6

29.3

31.2

44.3

43.8

44.5

47.0

53.8

50.7

45.6

49.5

51.3

49.7

47.1

52.9

56.7

53.0

43.8

46.3

47.9

48.7

46.9

49.6

47.5

51.6

44.2

42.9

42.4

42.0

3.6

4.9

9.7

7.8

6.3

6.1

8.1

5.4

10.1

8.9

11.8

7.8

10.3

11.4

10.2

9.9

14.2

16.8

17.8

13.8

24.9

26.2

28.0

23.6

20.2

25.1

25.3

23.4

5.5

4.2

6.1

7.1

10.0

6.4

7.6

11.6

16.5

13.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

õpetama sõjalisi oskusi 2016

õpetama sõjalisi oskusi 2017

õpetama sõjalisi oskusi 2018

õpetama sõjalisi oskusi 2019

õpetama oskusi hakkamasaamiseks füüsiliselt raskete
olude ja stressiga 2016

õpetama oskusi hakkamasaamiseks füüsiliselt raskete
olude ja stressiga 2017

õpetama oskusi hakkamasaamiseks füüsiliselt raskete
olude ja stressiga 2018

õpetama oskusi hakkamasaamiseks füüsiliselt raskete
olude ja stressiga 2019

õpetama sotsiaalseid oskusi 2016

õpetama sotsiaalseid oskusi 2017

õpetama sotsiaalseid oskusi 2018

õpetama sotsiaalseid oskusi 2019

õpetama oskusi tegutsemiseks tsiviilhädaolukordades
2016

õpetama oskusi tegutsemiseks tsiviilhädaolukordades
2017

õpetama oskusi tegutsemiseks tsiviilhädaolukordades
2018

õpetama oskusi tegutsemiseks tsiviilhädaolukordades
2019

andma hea füüsilise ettevalmistuse js juurutama
sportlikku eluviisi kogu eluks 2016

andma hea füüsilise ettevalmistuse js juurutama
sportlikku eluviisi kogu eluks 2017

andma hea füüsilise ettevalmistuse js juurutama
sportlikku eluviisi kogu eluks 2018

andma hea füüsilise ettevalmistuse js juurutama
sportlikku eluviisi kogu eluks 2019

andma teadmisi Eesti põhiseaduslikust korrast ja
riigikaitse põhimõtetest 2016

andma teadmisi Eesti põhiseaduslikust korrast ja
riigikaitse põhimõtetest 2017

andma teadmisi Eesti põhiseaduslikust korrast ja
riigikaitse põhimõtetest 2018

andma teadmisi Eesti põhiseaduslikust korrast ja
riigikaitse põhimõtetest 2019

valmistama ette Kaitseväe reservüksused 2016

valmistama ette Kaitseväe reservüksused 2017

valmistama ette Kaitseväe reservüksused 2018

valmistama ette Kaitseväe reservüksused 2019

Joonis L1.24. Mis eesmärke peaks ajateenistus täitma? Ajateenistus peaks ... (järgneb)

Jah, see on peamine ja väga oluline Jah, see on samuti oluline See ei ole nii oluline Ei ole üldse oluline
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24.3

21.9

26.8

33.5

30.5

31.4

21.6

20.9

24.9

53.1

55.1

53.2

43.7

45.7

47.4

49.5

49.7

50.6

16.9

16.5

15.1

19.4

20.7

18.3

24.8

23.2

19.9

5.8

6.5

5.0

6.2

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

arendama minu üksuse/rühma sisest sidusust ja
kokkuhoidmist 2016

arendama minu üksuse/rühma sisest sidusust ja
kokkuhoidmist 2017

arendama minu üksuse/rühma sisest sidusust ja
kokkuhoidmist 2018

arendama minu üksuse/rühma sisest sidusust ja
kokkuhoidmist 2019

andma praktilisi oskusi (autosõiduoskus, IT-alased
oskused jms) 2016

andma praktilisi oskusi (autosõiduoskus, IT-alased
oskused jms) 2017

andma praktilisi oskusi (autosõiduoskus, IT-alased
oskused jms) 2018

andma praktilisi oskusi (autosõiduoskus, IT-alased
oskused jms) 2019

õpetama inimeste juhtimise oskusi 2016

õpetama inimeste juhtimise oskusi 2017

õpetama inimeste juhtimise oskusi 2018

õpetama inimeste juhtimise oskusi 2019

Joonis L1.24. Mis eesmärke peaks ajateenistus täitma? Ajateenistus peaks ... (järg)

Jah, see on peamine ja väga oluline Jah, see on samuti oluline See ei ole nii oluline Ei ole üldse oluline

1.7

1.7

1.7

1.8

1.9

2.2

2.3

2.0

1.9

2.0

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Õpetama sõjalisi oskusi

Õpetama oskusi, kuidas saada hakkama füüsiliselt
raskete ülesannete ja stressiga

Õpetama sotsiaalseid oskusi: käitumist, distsipliini,
meeskonnatunnet

Õpetama oskusi tegutsemiseks tsiviilhädaolukordades

Andma hea füüsilise ettevalmistuse js juurutama
sportlikku eluviisi kogu eluks

Andma teadmisi Eesti põhiseaduslikust korrast ja
riigikaitse põhimõtetest

Valmistama ette reservkaitseväge mobilisatsiooniks

Arendama minu üksuse/rühma sisest sidusust ja
kokkuhoidmist

Andma praktilisi oskusi (autosõiduoskus, IT-alased
oskused jms)

Õpetama inimeste juhtimise oskusi

Keskmine

Joonis L1.25. Mis eesmärke peaks ajateenistus täitma? Ajateenistus peaks ...
Keskmised skaalal: 1-see on peamine ja väga oluline, 2-see on samuti oluline, 3-see ei 

ole nii oluline, 4-ei ole üldse oluline

2019 2018 2017 2016
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42.9

35.6

31.9

33.5

25.1

25.6

27.5

31.7

33.7

21.3

19.1

27.5

38.2

16.1

12.9

12.7

24.5

11.4

13.1

13.6

20.1

17.2

9.7

7.8

6.1

13.1

27.2

12.3

11.1

18.9

42.7

43.9

48.2

47

53.6

49.5

47.4

37.8

44.1

50.2

50.4

48.1

42.5

45.0

42.9

39.2

40.1

37.4

34.3

34.1

37.5

32.7

38.4

36.8

43.3

45.2

45.5

41.2

45.7

47.2

10.6

13.5

14.0

14.2

14.7

14.1

14.7

16.8

14.8

18.3

17.0

16.3

12.5

24.9

24.6

28.0

23.1

28.1

24.4

26.2

26.3

27.9

31.6

33.0

33.4

28.9

18.3

25.7

30.7

23.5

7.0

5.9

5.3

6.6

10.8

10.5

13.7

7.5

10.1

13.5

8.2

6.8

14.0

19.6

20.1

12.3

23.0

28.3

26.2

16.2

22.2

20.3

22.5

17.2

12.8

9.0

20.8

12.5

10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

õpetas sõjalisi oskusi 2016

õpetas sõjalisi oskusi 2017

õpetas sõjalisi oskusi 2019

õpetas sõjalisi oskusi 2018

õpetas oskusi hakkamasaamiseks füüsiliselt raskete…

õpetas oskusi hakkamasaamiseks füüsiliselt raskete…

õpetas oskusi hakkamasaamiseks füüsiliselt raskete…

õpetas oskusi, kuidas tulla toime stressiga 2019

õpetas oskusi, kuidas saada hakkama füüsiliselt…

õpetas sotsiaalseid oskusi 2016

õpetas sotsiaalseid oskusi 2017

õpetas sotsiaalseid oskusi 2018

õpetas sotsiaalseid oskusi 2019

õpetas oskusi tegutsemiseks tsiviilhädaolukordades…

õpetas oskusi tegutsemiseks tsiviilhädaolukordades…

õpetas oskusi tegutsemiseks tsiviilhädaolukordades…

õpetas oskusi tegutsemiseks tsiviilhädaolukordades…

andis hea füüsilise ettevalmistuse js juurutas…

andis hea füüsilise ettevalmistuse js juurutas…

andis hea füüsilise ettevalmistuse js juurutas…

andis hea füüsilise vormi 2019

juurutas sportlikku eluviisi ka kogu ülejäänud eluks…

andis teadmisi Eesti põhiseaduslikust korrast ja…

andis teadmisi Eesti põhiseaduslikust korrast ja…

andis teadmisi Eesti põhiseaduslikust korrast ja…

andis teadmisi Eesti põhiseaduslikust korrast ja…

valmistas ette kaitseväe reservüksused 2016

valmistas ette kaitseväe reservüksused 2017

valmistas ette kaitseväe reservüksused 2018

valmistas ette kaitseväe reservüksused 2019

Joonis L1.26. Milliseid eesmärke täitis ajateenistus? Ajateenistus ... (järgneb)

See oli peamine ja väga oluline See oli samuti oluline See ei olnud nii oluline Ei olnud üldse oluline
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14.8

18.2

29.1

20.0

16.4

27.7

16.4

17.5

25.8

18.4

45.0

51.9

47.3

33.7

29.1

30.3

45.5

45.8

43.9

35.3

20.3

19.8

14.9

21.3

24.9

20

20.9

23.4

19.6

26.5

20.0

10.1

8.7

25.0

29.6

21.9

17.2

13.4

10.7

19.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

arendas minu üksuse/rühma sisest sidusust ja kokkuhoidmist
2016

arendas minu üksuse/rühma sisest sidusust ja kokkuhoidmist
2017

arendas minu üksuse/rühma sisest sidusust ja kokkuhoidmist
2018

arendas minu üksuse/rühma sisest sidusust ja kokkuhoidmist
2019

andis praktilisi oskusi (autosõiduoskus, IT-alased oskused jms)
2016

andis praktilisi oskusi (autosõiduoskus, IT-alased oskused jms)
2017

andis praktilisi oskusi (autosõiduoskus, IT-alased oskused jms)
2018

andis praktilisi oskusi (autosõiduoskus, IT-alased oskused jms)
2019

õpetas inimeste juhtimise oskusi 2016

õpetas inimeste juhtimise oskusi 2017

õpetas inimeste juhtimise oskusi 2018

õpetas inimeste juhtimise oskusi 2019

võimaldas rakendada ja edasi arendada tsiviilelus saadud
oskusi ja teadmisi 2019

Joonis L1.26. Milliseid eesmärke täitis ajateenistus? Ajateenistus ... (järg)

See oli peamine ja väga oluline See oli samuti oluline See ei olnud nii oluline Ei olnud üldse oluline

1.9

2.1

2.0

1.9

2.2

2.4

2.6

2.4

2.3

2.2

2.4

2.0

2.5

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8

õpetas sõjalisi oskusi

õpetas oskusi, kuidas saada hakkama füüsiliselt raskete
ülesannete ja stressiga

õpetas oskusi, kuidas tulla toime stressiga

õpetas oskusi, kuidas saada hakkama füüsiliselt raskete
ülesannete/oludega

õpetas sotsiaalseid oskusi: käitumist, distsipliini,
meeskonnatunnet

õpetas oskusi tegutsemiseks tsiviilhädaolukordades

andis hea füüsilise ettevalmistuse ning juurutas sportlikku
eluviisi kogu eluks

andis hea füüsilise vormi

juurutas sportlikku eluviisi ka kogu ülejäänud eluks väljaspool
ajateenistust

andis teadmisi Eesti põhiseaduslikust korrast ja riigikaitse
põhimõtetest

valmistas ette kaitseväe reservüksused

õpetas inimeste juhtimise oskusi

andis praktilisi oskusi (autojuhioskus, IT-alased oskused jms)

arendas minu üksuse (rühma) sisest sidusust ja kokkuhoidmist

võimaldas rakendada ja edasi arendada tsiviilelus saadud
oskusi ja teadmisi

Keskmine

Joonis L1.27. Mis eesmärke täitis ajateenistus? Ajateenistus ...
Keskmised skaalal: 1-see oli peamine ja väga oluline, 2-see oli samuti oluline, 3-see ei 

olnud nii oluline, 4-ei olnud üldse oluline

2019 2018 2017 2016
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15.5

21.0

17.6

13.3

10.6

10.6

11.9

13.4

12.8

14.3

16.0

19.2

9.3

14.0

17.0

17.8

5.4

6.1

6.4

7.7

17.7

18.9

28.6

34.8

13.8

17.6

20.1

21.1

17.4

40.1

40.0

40.0

47.5

37.6

39.8

43.1

46.1

34.7

31.9

32.7

37.6

18.3

17.3

18.3

25.4

38.3

43.7

43.8

42.8

35.3

36.3

29.9

30.6

32.7

31.0

26.9

26.7

22.7

28.5

22.9

20.9

18.8

25.9

19.6

19.1

20

34.2

27.3

29.5

31.5

30.3

24.9

17.3

15

25.2

20.5

20.4

21.5

26.6

11.7

13.9

15.5

11.9

12.3

13.6

13.3

10.8

16.2

16.6

16.8

14.1

23.9

27.4

25.9

22

8.7

6.8

6.8

4.4

17

10.1

8.7

9.2

10.0

6.7

8.6

6.0

4.5

8.7

9.4

6.6

5.2

14.0

17.8

14.3

10.4

18.3

22.0

20.0

13.5

5.0

5.8

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

oli minu jaoks ajaraiskamine 2016

oli minu jaoks ajaraiskamine 2017

oli minu jaoks ajaraiskamine 2018

oli minu jaoks ajaraiskamine 2019

andis edasiseks eluks kasulikke teadmisi ja oskusi…

andis edasiseks eluks kasulikke teadmisi ja oskusi…

andis edasiseks eluks kasulikke teadmisi ja oskusi…

andis edasiseks eluks kasulikke teadmisi ja oskusi…

suurendas enesekindlust 2016

suurendas enesekindlust 2017

suurendas enesekindlust 2018

suurendas enesekindlust 2019

parandas füüsilist vormi 2016

parandas füüsilist vormi 2017

parandas füüsilist vormi 2018

parandas füüsilist vormi 2019

muutis eluviisi tervislikumaks 2016

muutis eluviisi tervislikumaks 2017

muutis eluviisi tervislikumaks 2018

muutis eluviisi tervislikumaks 2019

võimaldas leida häid tuttavaid, kellega suhelda ka…

võimaldas leida häid tuttavaid, kellega suhelda ka…

võimaldas leida häid tuttavaid, kellega suhelda ka…

võimaldas leida häid tuttavaid, kellega suhelda ka…

tõstis motivatsiooni liikuda ja teha sporti 2019

Joonis L1.28. Kuidas hindate ajateenistuse kasulikkust endale? Ajateenistus …

Olen täiesti nõus Olen nõus Ei nõustu ega ole vastu Ei ole nõus Ei ole üldse nõus



AJATEENIJATE TEENISTUSES EDASIJÕUDMINE. Kompleksuuringu 2019-2020 ajateenijate küsitluse aruanne. 

113 
 

  

10.5

49.0

27.5

13.0

0

10

20

30

40

50

60

Igati
rahul

Pigem
rahul

Pigem
mitte
rahul

Üldse
mitte
rahul

%

Joonis L1.29a. Rahulolu 
teenistusega Kaitseväes 2016

4.6

31.2

20.6
23.0

20.6

5.8

37.3

20.0
22.5

14.4

6.6

47.5

18.2 18.4

9.3

0

10

20

30

40

50

Väga rahul Pigem rahul Ei rahul ega
mitte rahul

Pigem ei ole
rahul

Ei ole üldse
rahul

%

Joonis L1.29b. Rahulolu teenistusega Kaitseväes 
2017-2019

2017 2018 2019
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8.7

6.1

6.9

7.8

14.3

13.0

12.4

19.3

14.6

30.2

20.8

24.3

13.2

15.7

12.6

17.4

7.1

13.7

19.1

20.5

10.6

10.5

18.1

22.5

8.8

9.2

12.2

19.4

6.0

7.0

6.3

12.0

31.8

34.4

38.9

44.9

35.6

49.6

48.4

52.2

29.9

37.6

40.0

37.2

33.5

37.6

41.1

42.3

31.0

41.8

47.3

50.4

44.3

50.6

51.5

53.1

36.6

40.1

41.4

45.8

22.9

28.5

29.4

36.7

38.5

23.9

25.9

22.9

28.0

19.1

17.3

16.2

29.1

15.2

15.6

15.4

29.8

19.5

19.3

17.8

37.0

19.0

15.0

14.3

30.3

22.9

15.8

12.0

35.3

26.2

21.4

18.7

35.9

24.1

25.1

23.0

11.9

20.4

18.9

17.2

12.7

10.5

13.7

8.7

15.4

9.1

15.1

14.3

13.2

14.4

16.1

13.5

15.8

14.2

12.3

10.7

9.3

9.9

9.6

8.1

11.9

14.5

15.5

10.8

21.8

21.7

22.9

18.1

9.1

15.1

9.5

7.2

9.6

7.8

8.2

3.6

11.0

7.9

8.5

8.7

10.3

12.8

10.9

8.9

9.1

11.3

6.3

4.1

5.6

6.2

5.0

4.3

7.4

10.1

9.5

5.4

13.5

18.7

16.3

10.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Väljaõppega 2016

Väljaõppega 2017

Väljaõppega 2018

Väljaõppega 2019

Elamistingimustega 2016

Elamistingimustega 2017

Elamistingimustega 2018

Elamistingimustega 2019

Toitlustamisega 2016

Toitlustamisega 2017

Toitlustamisega 2018

Toitlustamisega 2019

Meditsiiniabiga 2016

Meditsiiniabiga 2017

Meditsiiniabiga 2018

Meditsiiniabiga 2019

Sportimisvõimalustega 2016

Sportimisvõimalustega 2017

Sportimisvõimalustega 2018

Sportimisvõimalustega 2019

Ajateenijate omavaheliste suhetega 2016

Ajateenijate omavaheliste suhetega 2017

Ajateenijate omavaheliste suhetega 2018

Ajateenijate omavaheliste suhetega 2019

Suhetega ülemustega 2016

Suhetega ülemustega 2017

Suhetega ülemustega 2018

Suhetega ülemustega 2019

Võimalustega vaba aja veetmiseks 2016

Võimalustega vaba aja veetmiseks 2017

Võimalustega vaba aja veetmiseks 2018

Võimalustega vaba aja veetmiseks 2019

Joonis L1.30. Kuivõrd jäite rahule ajateenistuse eri külgedega (järgneb)?

Väga rahule Pigem rahule Nii ja naa Pigem ei jäänud rahule Ei jäänud üldse rahule
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10.1

10.6

8.3

15.7

11.5

11.5

11.0

18.1

12.2

14.8

17.1

22.3

4.9

26.3

26.1

36

37

26.0

26.3

30.9

36.4

26.8

27.2

34.0

39.9

27.3

44.0

43.1

37.1

32.8

44.0

41.4

39.6

30.9

43.6

41.6

36.6

28.9

24.6

11.9

8.8

9.5

7.6

9.3

7.7

8.0

6.9

9.4

6.1

4.7

3.5

26.3

7.8

11.5

9.1

7

9.3

13.0

10.5

7.7

8.0

10.3

7.7

5.4

16.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sotsiaaltöö tugiteenustega 2016

Sotsiaaltöö tugiteenustega 2017

Sotsiaaltöö tugiteenustega 2018

Sotsiaaltöö tugiteenustega 2019

Psühholoogi tugiteenustega 2016

Psühholoogi tugiteenustega 2017

Psühholoogi tugiteenustega 2018

Psühholoogi tugiteenustega 2019

Kaplaniteenistusega 2016

Kaplaniteenistusega 2017

Kaplaniteenistusega 2018

Kaplaniteenistusega 2019

Varustusega 2019

Joonis L1.30. Kuivõrd jäite rahule ajateenistuse eri külgedega (järg)?

Väga rahule Pigem rahule Nii ja naa Pigem ei jäänud rahule Ei jäänud üldse rahule

2.7

2.3

2.5

2.5

2.5

2.5

2.3

2.3

2.2

2.4

2.8

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4

Väljaõppega

Elamistingimustega

Toitlustamisega

Meditsiiniabiga

Sotsiaaltöö tugiteenusega

Psühholoogi tugiteenusega

Kaplaniteenistusega

Sportimisvõimalustega

Ajateenijate omavaheliste suhetega

Suhetega ülemustega

Võimalustega vaba aja veetmiseks

Keskmine

Joonis L1.31. Kuivõrd rahule jäite ajateenistuses selle eri külgedega? Keskmised 
skaalal 1-väga rahule, 2-pigem rahule, 3-nii ja naa, 4-pigem ei jäänud rahule, 5-ei 

jäänud üldse rahule 

2019

2018

2017

2016
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12.1

9.8

10.4

11.5

6.3

5.6

6.5

7.0

4.9

6.6

7.6

10.8

9.4

10.5

10.0

7.0

5.5

5.5

4.7

5.7

2.7

4.6

3.7

8.1

7.6

8.9

8.9

41.3

39.4

41.8

51.1

24.4

21.2

27.6

33.1

29.0

27.2

32.0

41.2

37.9

32.5

39.8

46.1

24.5

26.5

29.0

26.5

21.8

16.9

22.1

25.4

36.8

34.9

42.5

44.8

29.5

29.2

27.9

24.8

36.8

32.1

32.0

34.6

40.1

35.9

34.8

32.5

30.7

29.2

28.5

25.8

45.4

40.9

41.6

42.3

33.9

29.0

31.7

33.7

33.6

30.7

31.6

27.4

11.7

13.8

14.2

8.9

18.6

22.8

21.2

16.3

15.3

19.3

18.1

13.1

13.0

15.8

13.6

12.5

17.2

19.4

19.4

21.5

20.6

24.5

23.8

23.0

12.9

16.1

11.6

12.7

5.4

7.8

5.7

13.9

20.6

13.6

9.4

8.6

12.7

8.6

5.6

7.6

13.1

7.6

5.6

5.9

7.7

4.5

5.1

18.0

27.0

17.8

14.1

8.7

10.8

5.4

6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Minu üksuse ülemad püstitavad ülesannete andmisel
selgeid eesmärke 2016

Minu üksuse ülemad püstitavad ülesannete andmisel
selgeid eesmärke 2017

Minu üksuse ülemad püstitavad ülesannete andmisel
selgeid eesmärke 2018

Minu üksuse ülemad püstitavad ülesannete andmisel
selgeid eesmärke 2019

Ülemad minu üksuses on huvitatud minu isiklikust
heaolust 2016

Ülemad minu üksuses on huvitatud minu isiklikust
heaolust 2017

Ülemad minu üksuses on huvitatud minu isiklikust
heaolust 2018

Ülemad minu üksuses on huvitatud minu isiklikust
heaolust 2019

Minu üksuse ülemad delegeerivad tööd efektiivselt
2016

Minu üksuse ülemad delegeerivad tööd efektiivselt
2017

Minu üksuse ülemad delegeerivad tööd efektiivselt
2018

Minu üksuse ülemad delegeerivad tööd efektiivselt
2019

Minu üksuse ülemad tunnustavad head sooritust 2016

Minu üksuse ülemad tunnustavad head sooritust 2017

Minu üksuse ülemad tunnustavad head sooritust 2018

Minu üksuse ülemad tunnustavad head sooritust 2019

Minu üksuse ülemad hoiduvad korraldusi andes
ütlemast, kuidas midagi tegema peaks 2016

Minu üksuse ülemad hoiduvad korraldusi andes
ütlemast, kuidas midagi tegema peaks 2017

Minu üksuse ülemad hoiduvad korraldusi andes
ütlemast, kuidas midagi tegema peaks 2018

Minu üksuse ülemad hoiduvad korraldusi andes
ütlemast, kuidas midagi tegema peaks 2019

Minu üksuse ülemad on huvitatud sellest, mida ma
mingi asja kohta mõtlen ja tunnen 2016

Minu üksuse ülemad on huvitatud sellest, mida ma
mingi asja kohta mõtlen ja tunnen 2017

Minu üksuse ülemad on huvitatud sellest, mida ma
mingi asja kohta mõtlen ja tunnen 2018

Minu üksuse ülemad on huvitatud sellest, mida ma
mingi asja kohta mõtlen ja tunnen 2019

Alluvatele antakse piisavalt iseseisvust, kui nad oma
ülesandeid täidavad 2016

Alluvatele antakse piisavalt iseseisvust, kui nad oma
ülesandeid täidavad 2017

Alluvatele antakse piisavalt iseseisvust, kui nad oma
ülesandeid täidavad 2018

Alluvatele antakse piisavalt iseseisvust, kui nad oma
ülesandeid täidavad 2019

Joonis L1.32. Ülemate juhtimisviisid: nõusolek väidetega (järgneb)

Olen täiesti nõus Olen nõus Ei ole nõus ega vastu Ei ole nõus Ei ole üldse nõus
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9.6

7.5

8.8

8.5

10.2

7.2

9.5

9.6

8.2

5.9

7.5

8.3

13.8

32.9

33.1

35.6

40.4

35.0

31.9

35.5

39.7

30.1

30.9

37.5

42.5

37.2

31.6

28.3

28.8

27.3

31.0

28.8

29.2

27.6

38.4

36.0

34.9

32.3

29.6

16.0

16.7

16.6

16.2

13.8

16.4

16.0

14.1

13.3

15.4

13.1

11.1

12.2

9.8

14.4

10.2

7.6

10.0

15.7

9.7

9.1

10.1

11.7

7.0

5.6

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alluvatele antakse nende arengu kohta tagasisidet
2016

Alluvatele antakse nende arengu kohta tagasisidet
2017

Alluvatele antakse nende arengu kohta tagasisidet
2018

Alluvatele antakse nende arengu kohta tagasisidet
2019

Alluvaid julgustatakse tegutsema iseseisvalt,
vaatamata sellele, et nad teevad vahel vigu 2016

Alluvaid julgustatakse tegutsema iseseisvalt,
vaatamata sellele, et nad teevad vahel vigu 2017

Alluvaid julgustatakse tegutsema iseseisvalt,
vaatamata sellele, et nad teevad vahel vigu 2018

Alluvaid julgustatakse tegutsema iseseisvalt,
vaatamata sellele, et nad teevad vahel vigu 2019

Ülemad on kindlad oma alluvate võimes teha oma
tööd õigesti 2016

Ülemad on kindlad oma alluvate võimes teha oma
tööd õigesti 2017

Ülemad on kindlad oma alluvate võimes teha oma
tööd õigesti 2018

Ülemad on kindlad oma alluvate võimes teha oma
tööd õigesti 2019

Ülemad on motiveeritud ja eeskujuks sõduritele 2019

Joonis L1.32. Ülemate juhtimisviisid: nõusolek väidetega (järg)

Olen täiesti nõus Olen nõus Ei ole nõus ega vastu Ei ole nõus Ei ole üldse nõus

2.4

2.9

2.7

2.6

3.0

3.2

2.6

2.7

2.7

2.6

2.6

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6

Minu üksuse ülemad püstitavad ülesannete andmisel
selgeid eesmärke

Ülemad minu üksuses on huvitatud minu isiklikust
heaolust

Minu üksuse ülemad delegeerivad tööd efektiivselt

Minu üksuse ülemad tunnustavad head sooritust

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

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

Alluvatele antakse piisavalt iseseisvust, kui nad oma
ülesandeid täidavad

Alluvatele antakse nende arengu kohta tagasisidet

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

Ülemad on kindlad oma alluvate võimes teha oma tööd
õigesti

Ülemad on motiveeritud ja eeskujuks sõduritele 2019

Keskmine

Joonis L1.33. Ülemate juhtimisviisid: keskmine nõusolek väidetega skaalal 1-olen täiesti 
nõus, 2-olen nõus, 3-ei ole nõus ega vastu, 4-ei ole nõus, 5-ei ole üldse nõus 

2019

2018

2017

2016
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13.8

14.3

8.9

10.2

12.2

8.2

9.7

13.2

12.0

10.2

9.9

13.2

14.9

12.6

15.5

18.5

9.0

6.1

5.0

7.6

10.7

8.5

7.3

10.2

42.5

42.6

42.4

45.9

43.9

41.7

49.6

55.0

44.6

43.2

41.1

45.8

48.8

46.1

50.0

53.6

32.1

23.8

28.2

31.2

31.0

26.9

30.6

33.6

29.0

27.4

32.7

30.1

27.3

29.5

25.2

20.3

26.9

27.4

28.4

25.8

25.6

26.9

23.5

18.8

31.9

33.8

31.4

30.7

32.4

30.6

29.7

28.6

8.3

9.2

11.9

11.0

10.6

14.4

11.8

9.1

9.9

12.2

14.2

11.3

6.7

8.7

7.6

6.9

18.1

23.2

23.9

21.7

17.2

21.2

23.2

20.3

6.4

6.5

4.1

5.9

6.4

6.5

7.1

6.4

4.0

5.8

8.9

13.0

11.4

8.7

8.8

12.8

9.2

7.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

on ühiskonnas lugupeetud organisatsioon 2016

on ühiskonnas lugupeetud organisatsioon 2017

on ühiskonnas lugupeetud organisatsioon 2018

on ühiskonnas lugupeetud organisatsioon 2019

on distsiplineeritud 2016

on distsiplineeritud 2017

on distsiplineeritud 2018

on distsiplineeritud 2019

annab eluks vajalikke oskusi 2016

annab eluks vajalikke oskusi 2017

annab eluks vajalikke oskusi 2018

annab eluks vajalikke oskusi 2019

annab hea sõjalise väljaõppe 2016

annab hea sõjalise väljaõppe 2017

annab hea sõjalise väljaõppe 2018

annab hea sõjalise väljaõppe 2019

on kaasaegne organisatsioon 2016

on kaasaegne organisatsioon 2017

on kaasaegne organisatsioon 2018

on kaasaegne organisatsioon 2019

on uuendustele avatud 2016

on uuendustele avatud 2017

on uuendustele avatud 2018

on uuendustele avatud 2019

Joonis L1.34. Kaitsevägi ... (nõusolek väidetega, tabel järgneb)

Olen täiesti nõus Olen nõus Ei nõustu ega ole vastu Ei ole nõus Ei ole üldse nõus
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18.7

17.8

23.8

28.5

13.4

11.3

10.8

16.7

5.1

4.8

7.6

5.2

4.8

5.5

45.2

44.6

47.9

49.6

35.7

35.1

35.3

40.9

21.3

14.6

18.2

22.8

28.0

23.1

25.9

31.0

19.7

16.5

24.5

27.0

24.4

24.1

17.9

15.6

31.5

30.3

29.7

27.2

33.5

29.2

29.2

30.7

36.8

36.1

36.2

36.5

35.9

34.3

33.8

34.1

6.6

7.6

6.8

3.9

11.3

14.4

16.1

10.3

24.7

32.1

32.8

29.4

16.6

21.7

22.0

19.0

21.3

21.4

22.8

20.5

5.1

6.0

8.1

9.0

8.1

4.8

15.4

21.1

17.7

12.2

11.0

15.4

12.3

8.2

18.3

24.6

16.2

12.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

annab võimalused karjääriks 2016

annab võimalused karjääriks 2017

annab võimalused karjääriks 2018

annab võimalused karjääriks 2019

on konkurentsivõimeline tööandja 2016

on konkurentsivõimeline tööandja 2017

on konkurentsivõimeline tööandja 2018

on konkurentsivõimeline tööandja 2019

on tehniliselt hästi varustatud 2016

on tehniliselt hästi varustatud 2017

on tehniliselt hästi varustatud 2018

on tehniliselt hästi varustatud 2019

on kõrgel professionaalsel tasemel isikkoosseisuga…

on kõrgel professionaalsel tasemel isikkoosseisuga…

on kõrgel professionaalsel tasemel isikkoosseisuga…

on kõrgel professionaalsel tasemel isikkoosseisuga…

on erinevaid arvamusi arvestav (demokraatlik) 2016

on erinevaid arvamusi arvestav (demokraatlik) 2017

on erinevaid arvamusi arvestav (demokraatlik) 2018

on erinevaid arvamusi arvestav (demokraatlik) 2019

Joonis L1.34. Kaitsevägi ... (nõusolek väidetega, järg)

Olen täiesti nõus Olen nõus Ei nõustu ega ole vastu Ei ole nõus Ei ole üldse nõus
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2.5

2.3

2.5

2.2

2.9

2.8

2.0

2.5

3.2

2.9

3.1

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6

Kaitsevägi on ühiskonnas lugupeetud organisatsioon

Kaitsevägi on distsiplineeritud

Kaitsevägi annab eluks vajalikke oskusi

Kaitsevägi annab hea sõjalise väljaõppe

Kaitsevägi on kaasaegne organisatsioon

Kaitsevägi on uuendustele avatud

Kaitsevägi annab võimalused karjääriks

Kaitsevägi on konkurentsivõimeline tööandja

Kaitsevägi on tehniliselt hästi varustatud

Kaitsevägi on kõrgel professionaalsel tasemel
isikkoosseisuga

Kaitsevägi on erinevaid arvamusi arvestav
(demokraatlik)

Keskmine

Joonis L1.35. Väited Kaitseväe kohta: keskmine nõusolek väidetega skaalal 1-olen 
täiesti nõus, 2-olen nõus, 3-ei nõustu ega ole vastu, 4-ei ole nõus, 5-ei ole üldse nõus 

2019

2018

2017

2016
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4.8

2.6

4.2

4.7

4.2

3.8

4.4

4.0

3.8

4.3

4.6

3.1

4.1

3.6

5.0

2.2

4.5

4.9

4.1

3.9

4.6

3.7

3.6

4.3

4.9

3.1

4.3

3.3

3.3

5.4

4.8

2.2

4.2

4.8

4.4

3.9

4.6

3.8

3.9

4.6

4.8

2.9

4.2

3.4

3.5

5.4

4.9

2.5

4.3

4.9

4.5

4.2

4.8

4.0

4.1

4.8

4.9

2.8

4.5

3.7

3.8

5.4

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Rühmas on isikuid, kes üritavad ülemate käske
mitte täita

Tunnen, et Kaitsevägi on osa minu tulevasest
elust

Rühmas on isikuid, kes norivad teistega

Aspirant saab oma tööga hästi hakkama

Võin enamuse oma rühma liikmete peale kindel
olla

Suhtlen paljude rühma liikmetega ka väljaspool
teenistust

Usaldan oma aspiranti

Tunnen uhkust, et olen osa Kaitseväest

Tunnen väga tugevat sidet oma rühma liikmetega

Rühma liikmed hoiavad kokku meeskonnana
tegutsemisel

Olen rahul oma aspirandiga

Rühmas on teiste suhtes vägivaldseid inimesi

Kriisiolukorras teeniksin meelsasti oma aspirandi
alluvuses

Minu põhiväärtused sarnanevad Kaitseväe
väärtustega

Seoses Kaitseväega on mul enamjaolt positiivsed
emotsioonid

Rühmas on isikud, kes lükkavad oma ülesanded
teiste kaela

Keskmine

Joonis L1.36. Väited rühma kohta: keskmine nõusolek väidetega 
skaalal ei ole üldse nõus, 2-ei ole nõus, 3-pigem ei ole nõus, 4-ei ole nõus ega vastu, 

5-pigem olen nõus, 6-nõus, 7-täiesti nõus

2019 2018 2017 2016
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Füüsiline vorm ja tervis 

 

 

 

 

 

  

 

6.4

7.6

25.9

27.5

46.6

45.4

16.8

16.3

4.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

Joonis L1.37a. Füüsilise vormi hinnang ajateenistus eelse aja kohta 

Väga hea Üsna hea Rahuldav Üsna halb Väga halb

14.3

16.6

21.9

23.8

47.0

43.3

14.4

13.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2018

2019

Joonis L1.37b. Füüsilise vormi hinnang ajateenistus eelse aja kohta 

Hea Üsna hea Keskmine Üsna halb Halb

7.0

5.8

37.5

29.7

44.3

46.9

8.7

14.6 3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

Joonis L1.38a. Füüsilise vormi hinnang ajateenistuse  lõpus

Väga hea Üsna hea Rahuldav Üsna halb Väga halb

15.1

16.9

33.7

34.5

38.9

41.1

9.6

6.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2018

2019

Joonis L1.38b. Füüsilise vormi hinnang ajateenistuse  lõpus

Hea Üsna hea Keskmine Üsna halb Halb
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6.3 6.2

16.7 16.5 18.4 19.2

26.6 30.0 31.7 31.7

13.8
15.3

17.3 16.5
12.9

12.3
11.8 12.4

21.8 17.1 12.5 12.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.39. Vabal ajal tervisespordi 
harrastamise sagedus enne ajateenistusse 

astumist

ei saanud vigastuse või haiguse tõttu sportida

mõned korrad aastas või üldse mitte

2–3 korda kuus

kord nädalas

2–3 korda nädalas

4–6 korda nädalas

iga päev

7.5 7.2 9.7 16.1

24.9 23.3
26.9

31.9

20.9 20.4
19.3

19.5
21.2

20.1
19.1

13

18.8 20.9 16.9 11.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.40. Vabal ajal tervisespordi 
harrastamise sagedus ajateenistuses 

Ei saanud vigastuse või haiguse tõttu sportida

Mõned korrad aastas või üldse mitte

2–3 korda kuus

Kord nädalas

2–3 korda nädalas

4–6 korda nädalas

Iga päev

21.6
15.9

22.6 23.8

35.4
36.2

31.8
38.9

18.5
18.9 16.9

15.3

22.3 26.0 25.5
20.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.41. Füüsilise vormi muutus 
ajateenistuse algusega võrreldes

Olen vigastuste tõttu sageli rivist väljas

Olen pigem halvemas füüsilises vormis

Eriti pole midagi muutunud

Mõningane positiivne muutus on tunda

Olen oluliselt paremas vormis

11.9 12.9 10.6 11.6

30.2 30.6 31.1 32.6

50.3 45.3 48.9 49.2

7.6 11.3 9.4 6.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.42. Kui suurt kehalist pingutust 
igapäevaselt nõudis ajateenistuses 

teenimine?

Rasket kehalist pingutust

Keskmist kehalist pingutust

Kerget kehalist pingutust

Väga vähest kehalist pingutust
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53.5

46.2

49.1

43.8

25.7

24.0

19.9

33.5

29.3

46.8

44.9

10.8

10.6

11.0

10.6

12.9

13.3

12.6

11.7

26.7

26.6

19.9

22.9

23.3

27.6

27.6

29.7

27.7

30.9

28.6

25.9

25.3

30.4

31.9

20.2

20.3

22.7

25.0

20.4

19.5

23.4

22.9

24.7

24.2

28.6

30.0

15.4

16.0

15.2

17.2

28.1

28.9

25.5

23.5

25.8

13.6

15.9

28.0

27.4

26.7

27.6

27.6

27.0

27.7

30.1

26.3

28.0

25.5

23.5

3.8

5.1

5.2

6.6

10.0

9.2

15.0

7.6

10.6

5.4

4.5

17.7

20.2

20.5

22.2

15.8

17.2

18.9

20.4

15.2

13.4

15.0

14.0

4.1

5.1

8.4

6.9

11.0

9.4

9.1

23.2

21.5

19.1

14.6

23.3

23.0

17.5

14.8

7.1

7.8

11.0

9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

oleks rohkem antud aega 2016

oleks rohkem antud aega 2017

oleks rohkem antud aega 2018

oleks rohkem antud aega 2019

oleks harjutamise võimalusi 2016

oleks harjutamise võimalusi 2017

oleks harjutamise võimalusi 2018

spordisaali oleks saanud vabalt kasutada 2016

spordisaali oleks saanud vabalt kasutada 2017

spordisaali oleks saanud vabalt kasutada 2018

spordisaali oleks saanud vabalt kasutada 2019

endal oleks olnud rohkem teadmisi sportimisest
2016

endal oleks olnud rohkem teadmisi sportimisest
2017

endal oleks olnud rohkem teadmisi sportimisest
2018

endal oleks olnud rohkem teadmisi sportimisest
2019

oleks saanud oskuslikku teadmist
spordiinstruktorilt või nooremohvitseridelt 2016

oleks saanud oskuslikku teadmist
spordiinstruktorilt või nooremohvitseridelt 2017

oleks saanud oskuslikku teadmist
spordiinstruktorilt või nooremohvitseridelt 2018

oleks saanud oskuslikku teadmist
spordiinstruktorilt või nooremohvitseridelt 2019

treeningkohad oleksid kaasaegsemad 2018

treeningkohad oleksid kaasaegsemad 2019

oleks saanud grupiviisiliselt sportida (nt
korvpall, jalgpall) 2018

oleks saanud grupiviisiliselt sportida (nt
korvpall, jalgpall) 2019

Joonis L1.43. Mis oleks ajateenistuses olles aidanud vabal ajal rohkem sportida? 
Kui … (nõusolek väidetega) 

Täiesti nõus Pigem nõus/nõus Ei ole nõus ega vastu Pigem ei ole nõus/ei ole nõus Ei ole üldse nõus
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25.4 22.1 24.9 29.5

31.3 36.5 35.4

38.2

36.2 32.1
34.6

28.2

5.8 7.7
4.2 3.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.44. Tervise üldhinnang 
ajateenistuse alguses

Hea Üsna hea Keskmine Üsna halb Halb

30.0 25.9
31.4

37.7

37.0
39.1

36.2

35.8

26.6 27.5 25.9
21.5

4.9 6.0 4.6 4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.45. Tervise üldhinnang 
ajateenistuse lõpus

Hea Üsna hea Keskmine Üsna halb Halb

69.6 70.4 70.0 69.2

24.1 22.7 23.2 23.1

5.1 5.2 5.1 5.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.46. Jaotus kehamassiindeksi 
kategooriatesse ajateenistuse alguses

Alakaal Normaalkaal Ülekaal Tugev ülekaal

73.4 70.6 72.7 70.8

24.3 25.3 24.4 25.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis 1L.47. Jaotus kehamassiindeksi 
kategooriatesse ajateenistuse lõpus

Alakaal Normaalkaal Ülekaal Tugev ülekaal
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35.0 31.8 26.8 24.1

15.3 18.0
22.1 22.4

11.4 12.5 13.9 14.3

38.3 37.8 37.2 39.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.48. Jaotus suitsetamisharjumuse 
alusel ajateenistuse lõpus

Ei ole kunagi suitsetanud

Olen varem regulaarselt suitsetanud, aga enam ei suitseta

Jah, vahetevahel

Jah, iga päev

21.7
27.0 29.4 27.9

78.3
73.0 70.6 72.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019

Joonis L1.49. Kas alustas suitsetamist  
ajateenistuses?

Jah Ei

52.6
57.8 57.7 56.1

18.4
17.9 16.1 15.1
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LISA 2 

Tabel L2.1. Kehalise võimekuse testi tulemuste kokkuvõte. 

 

Ajateenistuse alguses Ajateenistuse lõpus 

Toenglaman-
gust kätekõ-
verduste arv 

Selililaman-
gust istesse-
tõusude arv 

3200 m 
jooks, 
min 

Toenglaman-
gust kätekõ-
verduste arv 

Selililaman-
gust istesse-
tõusude arv 

3200 m 
jooks, 
min 

Üldiselt 

Keskmine 47 49 16,6 59 56 15,7 

Standardhälve 17,2 15,7 3,1 16,4 14,5 3,0 

Standardviga 0,35 0,32 0,06 0,37 0,32 0,07 

Mediaan 46 50 15,9 59 55 15,0 

N 2385 2381 2316 2011 2011 1882 

Testi edukalt läbinute tulemused 

Keskmine 59 61 14,4 64 61 14,3 

Standardhälve 13,6 11,1 1,1 14,3 11,3 1,1 

Standardviga 0,46 0,37 0,04 0,40 0,32 0,03 

Mediaan 57 60 14,5 63 60 14,4 

N 899 898 887 1260 1260 1246 

Testi mitteläbinute tulemused 

Keskmine 39 42 18,0 51 46 18,3 

Standardhälve 14,7 13,2 3,1 16,5 14,5 3,7 

Standardviga 0,38 0,34 0,08 0,61 0,53 0,15 

Mediaan 40 42 17,4 50 47 17,1 

N 1486 1483 1426 740 740 636 
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Tabel L2.2. Ülevaade testide läbimise osatähtsusest taustatunnuste järgi. Näitaja ja testi läbimise va-
helise statistiline seos oluline, va hallis kirjas andmed, p<0,05   

Tunnus Kategooria 
Ajateenistuse 
alguses, % 

Ajateenistuse lõ-
pus,% 

Üldiselt   39 63 

Vanus 

Kuni 19 45 67 

20-21 33 56 

22 ja vanem 35 63 

Haridus 

Põhi- või põhikutseharidus 27 51 

Keskharidus 46 67 

Keskhariduse järgne haridus 35 65 

Peamine kodune keel 
Eesti keel 40 64 

Vene keel 32 57 

Elukoht 
Tallinn/Tartu/Narva või maakonnakeskus 41 63 

Väikelinn, alev, alevik, küla 36 63 

Leibkonna majanduslik 
olukord 

On suuri raskusi/kohati raskusi toimetulekul 33 51 

On võimalik ilma mureta hakkama saada, aga 
midagi erilist lubada ei saa 

35 63 

Me tuleme hästi toime/oleme rikkamate hul-
gas 

42 65 

Informeeritus 
Piisav või pigem piisav 42 65 

Pigem vähene või puudulik 33 59 

Auaste 

Reamees 33 55 

Kapral 44 67 

Nooremseersant, seersant 50 78 

Kuulumine riigikaitse või 
sisejulgeolekuga seotud 
organisatsiooni 

Jah 43 69 

Ei 38 61 

Riigikaitseõpetuse läbi-
mine koolis 

Jah 39 66 

Ei 38 60 
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Tabel L2.3. Sidususe mõõdikute varimaksmeetodil pööratud peakomponentide laadungid. 

Kuivõrd nõustute väidetega oma rühma/allüksuse kohta? 1- 
ei ole üldse nõus kuni 7-olen täiesti nõus 

Peakomponentide laadungid 
Kommunali-

teet 

Vertikaalne sidusus, kirjeldusaste 22% 

Aspirant saab oma tööga hästi hakkama 0,93 0,06 0,10 -0,04 0,88 

Ma usaldan oma aspiranti 0,93 0,13 0,17 -0,03 0,90 

Ma olen rahul oma aspirandiga 0,94 0,10 0,14 -0,03 0,92 

Kriisiolukorras teeniksin meelsasti oma aspirandi alluvuses 0,88 0,22 0,14 -0,05 0,84 

Organisatsiooniline sidusus, kirjeldusaste 18% 

Tunnen, et Kaitsevägi on osa minu tulevasest elust 0,05 0,81 0,02 0,02 0,66 

Tunnen uhkust, et olen osa Kaitseväest 0,16 0,80 0,27 -0,04 0,74 

Minu põhiväärtused sarnanevad Kaitseväe väärtustega 0,12 0,78 0,19 -0,01 0,65 

Seoses Kaitseväega on mul valdavalt positiivsed emotsioo-
nid 

0,16 0,80 0,28 -0,08 0,75 

Horisontaalne tugevdav sidusus, kirjeldusaste 17% 

Ma võin enamiku oma rühma liikmete peale kindel olla 0,23 0,19 0,73 -0,21 0,67 

Suhtlen paljude rühma liikmetega ka väljaspool teenistust 0,06 0,08 0,78 -0,02 0,61 

Ma tunnen väga tugevat sidet oma rühma liikmetega 0,11 0,30 0,81 -0,12 0,77 

Rühma liikmed hoiavad kokku, kui nad peavad meeskonnana 
tegutsema 

0,19 0,23 0,75 -0,12 0,66 

Horisontaalne nõrgestav sidusus, kirjeldusaste 13% 

Rühmas on isikuid, kes üritavad ülemate käske mitte täita -0,08 -0,08 0,02 0,78 0,62 

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

-0,05 0,01 -0,24 0,75 0,63 

Rühmas on teiste suhtes vägivaldseid inimesi 0,00 0,10 -0,28 0,52 0,35 

Rühmas on isikuid, kes lükkasid oma  ülesandeid teiste 
kaela 

0,00 -0,09 0,04 0,76 0,59 

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-
olen nõus, 7-olen täiesti nõus 
Summaarne kirjeldusaste 70% 

 

  



AJATEENIJATE TEENISTUSES EDASIJÕUDMINE. Kompleksuuringu 2019-2020 ajateenijate küsitluse aruanne. 

130 
 

Tabel L2.4. Testide läbimise prediktorid ajateenistuse algusest või teenistuseelsest ajast 

 

Ajateenistuse alguse testi läbimine Ajateenistuse lõpu testi läbimine 

B p exp(B) 

exp(b) usal-
duspiirid, 95% 

B p exp(B) 

exp(b) usal-
duspiirid, 95% 

alu-
mine 

üle-
mine 

alu-
mine 

üle-
mine 

Konstant -1,02 <0,0005    0,30 0,29    

Peamine kodune keel 
eesti vs vene 

0,27 0,06 1,31 0,99 1,74 0,25 0,11 1,28 0,95 1,74 

Kuuluvus riigikaitse-
lisse organisatsiooni1 0,20 0,1 1,22 0,96 1,54 0,31 0,022 1,36 1,05 1,76 

Riigikaitseõpetuse läbi-
mine: jah vs ei  

-0,03 0,75 0,97 0,79 1,18 0,25 0,024 1,28 1,03 1,59 

Vanus kuni 19 vs 22+ -0,02 0,91 0,98 0,73 1,32 -0,12 0,45 0,88 0,64 1,22 

Vanus 20-21 vs 22+ -0,26 0,09 0,77 0,57 1,04 -0,41 0,011 0,66 0,48 0,91 

Põhi/põhikutseharidus 
vs keskhariduse järgne  

-0,21 0,18 0,81 0,60 1,10 -0,56 0,001 0,57 0,41 0,78 

Keskharidus vs keskha-
riduse järgne 

0,10 0,44 1,11 0,85 1,44 -0,26 0,078 0,77 0,57 1,03 

Elukoht suuremas lin-
nas vs väiksem koht 

0,23 0,024 1,26 1,03 1,55 0,04 0,76 1,04 0,83 1,29 

KMI ülekaal või tugev 
ülekaal vs normkaal 

-1,12 <0,0005 0,33 0,26 0,42 -0,85 <0,0005 0,43 0,34 0,54 

Subjektiivne tervis 
halb/väga halb vs hea 

-1,24 0,001 0,29 0,14 0,60 -0,58 0,075 0,56 0,29 1,06 

Subjektiivne tervis 
keskmine vs hea 

-0,84 <0,0005 0,43 0,33 0,56 -0,42 0,005 0,66 0,49 0,89 

Subjektiivne tervis üsna 
hea vs hea 

-0,49 <0,0005 0,61 0,49 0,77 -0,35 0,008 0,71 0,55 0,91 

Sportimine iga päev või 
4-6 korda nädalas vs 
mõned korrad aastas 
või üldse mitte 

1,74 <0,0005 5,68 3,83 8,43 1,32 <0,0005 3,75 2,54 5,52 

Sportimine 2-3 korda 
nädalas vs mõned kor-
rad aastas või üldse 
mitte 

1,14 <0,0005 3,11 2,13 4,55 0,99 <0,0005 2,69 1,88 3,84 

Sportimine kord näda-
las või 2-3 korda kuus 
vs mõned korrad aastas 
või üldse mitte 

0,35 0,084 1,41 0,96 2,09 0,57 0,002 1,76 1,24 2,51 

           

Coxi-Snelli kordaja 0,187     0,112     

Nagelkerke kordaja 0,254     0,153     

Hii-ruut-statistik 447 df=15 p<0,0005   204 df=15 p<0,0005   

Õige prognostiline 
liigitus, % 

70%     68%     

N 2160     1724     
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Tabel L2.5. Testi läbimine olenevalt füüsilise vormi enesehinnangust ja vormi muutuse hinnangust. 
 

Ajateenistuse alguse 
test 

Ajateenistuse lõpu 
test 

N % N % 

Ajateenistuse eelse füüsilise vormi enesehinnang 

Hea 382 73% 310 82% 

Üsna hea 554 58% 433 73% 

Keskmine 1001 26% 821 60% 

Üsna halb või halb 368 9% 275 37% 

Üldiselt 2305 39% 1839 63% 

Craméri kordaja 0,455 p<0,0005 0,282 p<0,0005 

Füüsilise vormi muutuse enesehinnang 

Olen oluliselt paremas vormis, tunnen end füüsiliselt tugevamana 439 24% 381 63% 

Mõningane positiivne muutus on tunda 723 35% 622 64% 

Eriti pole midagi muutunud 279 42% 226 61% 

Olen pigem halvemas füüsilises vormis, kui enne ajateenistusse 
asumist 

351 59% 291 71% 

Üldiselt 1792 38% 1520 64% 

Craméri kordaja 0,241 p<0,0005 0,067 p=0,08 

 

Tabel L2.6. Füüsilise vormi muutus ajateenistuses mõnede näitajate lõikes. 

 

Olen 
oluliselt 

pare-
mas 

vormis 

Mõningane 
positiivne 
muutus on 

tunda 

Eriti pole 
midagi 
muutu-

nud 

Olen pi-
gem hal-

vemas 
füüsilises 

vormis 

Üldi-
selt 

Põhi- või põhikutseharidusega ajateenijate osatähtsus 
(vs keskharidus, kutseharidus keskhariduse baasil, ra-
kenduskõrgharidus, kõrgharidus)   

27% 26% 22% 15% 23% 

Elukoht Tartu/Tallinn/Narva või maakonnakeskus (vs 
väikelinn, alev, alevik, maakoht) 

55% 54% 51% 62% 55% 

KMI järgi normkaal ajateenistuse alguses (vs alakaal 
paar protsenti, ülekaal või tugev ülekaal) 

62% 72% 68% 75% 69% 

KMI järgi normkaal ajateenistuse lõpus (vs ülekaal või 
tugev ülekaal) 

67% 75% 67% 73% 71% 

Subjektiivne tervis ajateenistuse eel hea või üsna hea (vs 
keskmine, üsna halb või halb) 

65% 68% 68% 75% 69% 

Subjektiivne tervis ajateenistuse lõpus hea või üsna hea 
(vs keskmine, üsna halb või halb) 

82% 74% 66% 74% 75% 

Tervispordi harrastamine ajateenistuse eel iga päev või 
2-3 korda nädalas (vs kord nädalas, 2-3 korda kuus, mõ-
ned korrad aastas või üldse mitte) 

50% 55% 55% 82% 59% 

Tervispordi harrastamine ajateenistuses iga päev või 2-3 
korda nädalas (vs kord nädalas, 2-3 korda kuus, mõned 
korrad aastas või üldse mitte) 

59% 53% 47% 55% 54% 

Auaste reamees (vs kapralid, seersandid, nooremseer-
sandid) 

62% 62% 67% 53% 61% 

Ajateenistus nõudis väga vähest või kerget pingutust (vs 
keskmist või rasket kehalist pingutust) 

30% 39% 59% 61% 44% 
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Joonis L2.1. Füüsilise seisundi tunnused ajateenistuse eel/alguses ja lõpus. 
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LISA 3 
Tabel L.3.1. Regressioonimudel eriala eelistuse prognoosimiseks  

Nooremallohvitseri kursuse eelistamine vs 
autojuhi kursuse eelistamine 

Muu erialakursus vs autojuhi kursuse 
eelistamine 

B p exp(B) exp(B) usal-
duspiirid 

B p exp(B) exp(B) usal-
duspiirid 

alu-
mine 

üle-
mine 

alu-
mine 

üle-
mine 

Konstant -1,24 0       -0,19 0,59       

Vanus kuni 19 vs 22+ -0,12 0,63 0,89 0,55 1,44 -1,19 0 0,31 0,16 0,57 

Vanus 20-21 vs 22+ -0,02 0,93 0,98 0,65 1,48 -0,27 0,25 0,76 0,48 1,21 

Põhiharidus vs kõrghari-
dus 

-1,62 0 0,20 0,10 0,39 -1,04 0 0,35 0,17 0,72 

Keskharidus vs kõrghari-
dus 

-0,30 0,30 0,74 0,42 1,31 -0,82 0,01 0,44 0,24 0,81 

Keskhariduse järgne ra-
kendus vs kõrgharidus 

-1,03 0 0,36 0,19 0,67 -1,13 0 0,32 0,16 0,65 

Töötas vs õppis enne 
ajateenistust 

-0,45 0,01 0,64 0,47 0,87 -0,45 0,03 0,64 0,42 0,95 

Aktiivne vabatahtlik vs 
vastumeelne seaduse-
täitja 

1,44 0 4,21 2,67 6,65 1,29 0 3,61 1,97 6,62 

Kohustuste ajastaja vs 
vastumeelne seaduse-
täitja 

0,38 0,07 1,47 0,97 2,23 0,26 0,37 1,30 0,73 2,31 

Vabatahtlik kutse ootaja 
vs vastumeelne seaduse-
täitja 

1,42 0 4,13 2,61 6,52 0,12 0,73 1,13 0,56 2,30 

Riigikaitseõpetuse läbi-
nud: jah vs ei 

0,20 0,14 1,22 0,93 1,60 -0,25 0,16 0,78 0,54 1,11 

Riigikaitse/sisejulgeoleku 
organisatsiooni taust: jah 
vs ei 

0,40 0,01 1,50 1,09 2,06 0,25 0,29 1,28 0,81 2,03 

Kodune keel: eesti vs 
vene 

1,89 0 6,60 4,20 10,37 0,71 0 2,03 1,28 3,22 

Juhtimiskogemus: harv vs 
sage 

-1,30 0 0,27 0,19 0,39 -0,50 0,02 0,61 0,39 0,94 

Juhtimiskogemus: mõnin-
gane vs sage 

-0,59 0 0,56 0,41 0,75 -0,68 0 0,51 0,33 0,78 

                      

Coxi-Snelli kordaja  0,28  

Nagelkerke kordaja  0,325  

Hii-ruut-statistik   460 df=28 p<0,0005  

N  1412  
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Tabel L3.2. Regressioonimudel teenistuse jooksul saavutatud auastme prognoosimiseks 

  
  

Kapral vs reamees Nooremseersant vs reamees 

B 
  

p 
  exp(B) 

 

exp(B) usaldus-
piirid B 

 
p 
 

exp(B) 
 

exp(B) usaldus-
piirid 

alu-
mine 

üle-
mine 

alu-
mine 

üle-
mine 

Konstant -1,00 0,02       0,02 0,96       

Vanus kuni 19 vs 22+ -0,81 0,02 0,44 0,23 0,86 0,09 0,73 1,09 0,67 1,76 

Vanus 20-21 vs 22+ -0,56 0,03 0,57 0,34 0,95 0,02 0,91 1,02 0,68 1,53 

Põhiharidus vs kõrg-
haridus 

-0,92 0,03 0,40 0,18 0,89 -2,02 0 0,13 0,07 0,26 

Keskharidus vs 
kõrgharidus 

-1,12 0 0,33 0,16 0,67 -0,76 0,01 0,47 0,27 0,82 

Keskhariduse järgne 
rakendus vs kõrgha-
ridus 

-0,61 0,12 0,54 0,25 1,17 -1,35 0 0,26 0,14 0,49 

Töötas vs õppis enne 
ajateenistust 

0,30 0,21 1,34 0,85 2,14 0,00 0,99 1,00 0,72 1,38 

Aktiivne vabatahtlik 
vs vastumeelne sea-
dusetäitja 

0,91 0,01 2,47 1,22 5,00 1,18 0 3,27 2,04 5,23 

Kohustuste ajastaja 
vs vastumeelne 
seadusetäitja 

0,32 0,33 1,38 0,72 2,64 0,29 0,19 1,33 0,87 2,04 

Vabatahtlik kutse 
ootaja vs vastu-
meelne seaduse-
täitja 

-0,01 0,97 0,99 0,50 1,96 0,42 0,09 1,51 0,94 2,43 

Riigikaitseõpetuse 
läbinud: jah vs ei 

-0,06 0,76 0,94 0,63 1,40 0,18 0,19 1,20 0,92 1,57 

Riigikaitse/sisejul-
geoleku organi-
satsiooni taust: jah 
vs ei 

0,00 1,00 1,00 0,60 1,68 0,31 0,06 1,36 0,99 1,89 

Kodune keel: eesti vs 
vene 

0,87 0 2,39 1,38 4,13 0,93 0 2,53 1,73 3,70 

Juhtimiskogemus: 
harv vs sage 

-0,28 0,29 0,76 0,46 1,26 -1,18 0 0,31 0,22 0,44 

Juhtimiskogemus: 
mõningane vs sage 

-0,25 0,29 0,78 0,49 1,24 -0,67 0 0,51 0,38 0,70 

                      

Coxi-Snelli kordaja  0,201  

Nagelkerke kordaja  0,235  

Hii-ruut-statistik   273 28 0    

N  1222  
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Tabel L3.3. Regressioonimudel teenistuse jooksul saavutatud auastme prognoosimiseks, lisatud eria-

lakursuse eelistuse tunnus 

 

Kapral vs reamees Nooremseersant vs reamees 

B p exp(B) 

exp(B) usaldus-
piirid 

B p exp(B) 

exp(B) usal-
duspiirid 

alu-
mine 

üle-
mine 

alu-
mine 

üle-
mine 

Konstant -1,12 0,01       -0,54 0,13       

Vanus kuni 19 vs 22+ -0,79 0,02 0,45 0,23 0,88 0,15 0,59 1,16 0,68 1,97 

Vanus 20-21 vs 22+ -0,61 0,02 0,54 0,32 0,91 0,01 0,98 1,01 0,65 1,56 

Põhiharidus vs kõrg-
haridus 

-0,85 0,04 0,43 0,19 0,97 -1,62 0,00 0,20 0,10 0,41 

Keskharidus vs 
kõrgharidus 

-1,05 0,01 0,35 0,17 0,73 -0,77 0,01 0,46 0,25 0,85 

Keskhariduse järgne 
rakendus vs kõrgha-
ridus 

-0,53 0,18 0,59 0,27 1,28 -1,11 0,00 0,33 0,17 0,65 

Töötas vs õppis enne 
ajateenistust 

0,34 0,16 1,40 0,88 2,24 0,13 0,48 1,14 0,80 1,62 

Aktiivne vabatahtlik 
vs vastumeelne sea-
dusetäitja 

0,86 0,02 2,36 1,16 4,81 0,70 0,01 2,01 1,20 3,38 

Kohustuste ajastaja 
vs vastumeelne 
seadusetäitja 

0,34 0,31 1,41 0,73 2,69 0,20 0,42 1,22 0,76 1,95 

Vabatahtlik kutse 
ootaja vs vastu-
meelne seaduse-
täitja 

-0,02 0,95 0,98 0,49 1,97 -0,20 0,47 0,82 0,48 1,40 

Riigikaitseõpetuse 
läbinud: jah vs ei 

-0,05 0,81 0,95 0,64 1,42 0,12 0,44 1,12 0,84 1,51 

Riigikaitse/sisejul-
geoleku organi-
satsiooni taust: jah 
vs ei 

-0,09 0,75 0,92 0,54 1,55 0,18 0,31 1,20 0,84 1,72 

Kodune keel: eesti vs 
vene 

0,79 0,01 2,21 1,27 3,87 0,28 0,19 1,32 0,87 2,00 

Juhtimiskogemus: 
harv vs sage 

-0,25 0,33 0,78 0,47 1,30 -0,83 0,00 0,44 0,30 0,65 

Juhtimiskogemus: 
mõningane vs sage 

-0,23 0,34 0,79 0,49 1,28 -0,50 0,00 0,61 0,43 0,85 

  0,27 0,32 1,31 0,77 2,22 2,21 0,00 9,11 6,46 12,85 

  0,38 0,18 1,47 0,84 2,56 0,89 0,00 2,43 1,54 3,82 

Coxi-Snelli kordaja  0,318  

Nagelkerke kordaja  0,373  

Hii-ruut-statistik   463,215 32 0   

N  1211 

 

  



AJATEENIJATE TEENISTUSES EDASIJÕUDMINE. Kompleksuuringu 2019-2020 ajateenijate küsitluse aruanne. 

136 
 

Tabel L3.4. Eriala eelistuse ja nooremseersandi auastmesse jõudmise teede (nooremallohvitserikur-

suse eelistus teenistuse alguses, kuid ei jõudnud nooremseersandi auastmesse; ei eelistanud noo-

remallohvitseride kursust, kuid sai nooremseersandiks; eelistas nooremallohvitseride kursust ja sai 

nooremseersandiks) prognoosimudelid 

 

NAK, ei saanud nooremseersandiks vs NAK ja 
sai nooremseersandiks 

Ei eeslistanud NAK-i, sai nooremseersandiks 
vs NAK ja sai nooremseersandiks 

B p exp(B) 

exp(B) usalduspii-
rid B p exp(B) 

exp(B) usalduspii-
rid 

alumine ülemine alumine ülemine 

Konstant 0,32 0,63       2,05 0,00       

Vanus kuni 19 vs 
22+ 

-0,81 0,02 0,44 0,23 0,86 0,08 0,81 1,09 0,56 2,11 

Vanus 20-21 vs 
22+ 

-0,56 0,03 0,57 0,34 0,95 0,62 0,05 1,85 1,00 3,44 

Põhiharidus vs 
kõrgharidus 

0,89 0,11 2,43 0,82 7,18 0,23 0,66 1,25 0,46 3,43 

Keskharidus vs 
kõrgharidus 

-0,44 0,33 0,64 0,26 1,57 -1,01 0,01 0,36 0,17 0,79 

Keskhariduse 
järgne rakendus 
vs kõrgharidus 

0,15 0,78 1,16 0,42 3,21 -0,28 0,53 0,75 0,31 1,83 

Töötas vs õppis 
enne ajateenistust 

-0,29 0,29 0,75 0,44 1,28 0,23 0,38 1,25 0,76 2,08 

Kodune keel: eesti 
vs vene 

-0,97 0,03 0,38 0,16 0,89 -1,95 0,00 0,14 0,07 0,29 

Riigikaitseõpetuse 
läbinud: jah vs ei 

-0,07 0,77 0,94 0,60 1,45 -0,25 0,25 0,78 0,51 1,19 

Riigikaitse/sisejul-
geoleku organi-
satsiooni taust: jah 
vs ei 

-0,37 0,13 0,69 0,43 1,12 -0,62 0,02 0,54 0,33 0,89 

Kooliaeg: 
õppimine meeldis 
ja hinded olid head 
vs õppimine ei 
meeldinud 

-0,88 0,01 0,42 0,22 0,77 -0,42 0,20 0,66 0,34 1,25 

Kooliaeg: tegin ko-
hustuslikud asjad 
ära, kuid väga ei 
süvnenenud vs 
õppimine ei meel-
dinud 

-0,41 0,19 0,67 0,36 1,22 -0,28 0,40 0,76 0,39 1,46 

Füüsiliste testi 
läbimine teenis-
tuse alguses vs 
mittesooritamine 

0,66 0,00 1,93 1,25 2,99 -0,32 0,14 0,73 0,48 1,11 

Coxi-Snelli kor-
daja  

0,168 

Nagelkerke kor-
daja  

0,194 

Hii-ruut-statistik   117 df=24 p<0,0005 

N  641 
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LISA 4 
Tabel L4.1. Peakomponentide meetodil leitud eriolukorra mõju mõõdikud. 

Eriolukorras… 

Peakomponentide laadungid Kommu-
naliteet Väl-

jaõppe 
taseme 
langus 

Mure 
enda ja 

lähedaste 
pärast 

Pinged suhe-
tes ajatee-

nistuses 

Ajateenistuse 
ja spordi-te-
gemise täht-

suse kasv 

Väljaõppe 
mahu 

suurene-
mine 

...muutus väljaõpe intensiivse-
maks 

-0,14 0,02 0,14 0,17 0,82 0,74 

...suurenes iseseisva õppetöö 
maht 

0,09 0,04 0,06 0,16 0,83 0,73 

...kannatas sõjalise väljaõppe 
tase 

0,88 0,07 0,11 0,08 -0,06 0,80 

...kannatas juhtimisalase väl-
jaõppe tase 

0,90 0,07 0,10 0,03 0,06 0,83 

...kannatas erialase väljaõppe 
tase 

0,87 0,08 0,06 0,06 0,01 0,78 

...mõistsin selgemini Kaitseväe 
rolli kriisiolukordades 

0,02 -0,03 -0,01 0,80 0,13 0,65 

...kasvas minu soov panustada 
riigikaitsesse 

0,08 -0,07 -0,06 0,78 0,14 0,64 

...muutusid ajateenijate vaheli-
sed suhted pingelisemaks 

0,12 0,14 0,84 0,01 0,04 0,74 

...muutusid suhted ülematega 
pingelisemaks 

0,16 0,14 0,80 -0,11 0,08 0,70 

...suurenes mure koduste pä-
rast 

-0,05 0,60 0,34 0,09 0,02 0,48 

...tekitas karantiinis olemine 
oluliselt rohkem stressi kui 
eelnev tavapärane teenistus 

0,01 0,54 0,49 -0,11 0,09 0,55 

...tekkis ebakindlus tulevikup-
laanide osas 

-0,03 0,66 0,25 0,10 -0,08 0,52 

...vähenesid sportimisvõimalu-
sed 

0,20 0,42 0,12 -0,07 -0,08 0,24 

...kasvas motivatsioon spordiga 
tegelemiseks 

0,03 0,14 -0,04 0,64 0,01 0,43 

...suurenes mure oma tervise 
pärast 

0,10 0,72 -0,14 0,09 0,19 0,59 

...tundsin suuremat vajadust 
tugiteenuste järele (kaplan, 
psühholoog, sotsiaaltöötaja) 

0,13 0,50 -0,16 -0,15 0,42 0,48 

Kirjeldusmäär 16% 13% 12% 11% 10%  
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Tabel L4.2. Dispersioonanalüüs ajateenija vanuse, peamise koduse keele, haridustaseme, majandus-
liku olukorra, ajateenija tüübi ning eriolukorra mõju tunnuste vahel. 

 df F Sig. 

Vanus 
Väljaõppe taseme langus 2 0,06 0,94 

Mure enda ja lähedaste pärast 2 4,65 0,01 

Pinged suhetes ajateenistuses 2 0,05 0,95 

Ajateenistuse ja sporditegemise tähtsuse kasv 2 6,31 0,00 

Väljaõppe mahu suurenemine 2 7,73 0,00 

Kodune keel 

Väljaõppe taseme langus 1 2,02 0,16 

Mure enda ja lähedaste pärast 1 5,28 0,02 
Pinged suhetes ajateenistuses 1 38,98 0,00 

Ajateenistuse ja sporditegemise tähtsuse kasv 1 14,80 0,00 

Väljaõppe mahu suurenemine 1 39,90 0,00 

Haridustase 
Väljaõppe taseme langus 2 1,88 0,15 

Mure enda ja lähedaste pärast 2 3,87 0,02 

Pinged suhetes ajateenistuses 2 0,70 0,50 

Ajateenistuse ja sporditegemise tähtsuse kasv 2 0,55 0,58 
Väljaõppe mahu suurenemine 2 17,90 0,00 

Majanduslik olukord 

Väljaõppe taseme langus 2 0,24 0,79 

Mure enda ja lähedaste pärast 2 3,18 0,04 

Pinged suhetes ajateenistuses 2 0,21 0,81 

Ajateenistuse ja sporditegemise tähtsuse kasv 2 2,51 0,08 

Väljaõppe mahu suurenemine 2 2,37 0,09 

Ajateenija tüüp 
Väljaõppe taseme langus 3 5,91 0,00 

Mure enda ja lähedaste pärast 3 3,91 0,01 

Pinged suhetes ajateenistuses 3 0,07 0,98 

Ajateenistuse ja sporditegemise tähtsuse kasv 3 25,68 0,00 
Väljaõppe mahu suurenemine 3 7,77 0,00 

 

 


