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 UURINGU TAUST 

Kutsealuste ja reservväelaste uuring viidi läbi kümnendat aastat järjest (esimest korda toimus see 2007. 

aastal). 

Uuringu eesmärk on teada saada, kuidas suhtuvad kutsealused ja ajateenistuse läbinud noormehed 

ajateenistusse ning kui rahul on reservi arvatud noormehed läbitud ajateenistusega. Samuti aitab uuring 

välja selgitada kutsealuste ja reservväelaste ootused ajateenistuse suhtes, hinnangud ajateenistusse 

kutsumisele (Kaitseressursside Ameti ja arstlike komisjonide tööle), noormeeste informeerituse kaitseväest 

ja selle, millistest kanalitest infot saadakse, valmisoleku asuda teenistusse kutselise kaitseväelasena või 

minna õppima riigikaitselisse õppeasutusse. 

Varasematel aastatel koguti uuringu tarvis andmeid postiküsitluse teel, alates 2015. aastast alates toimub 

andmekogumine veebikeskkonnas. Andmete kogumine toimub paralleelselt nii reservväelaste (kevadel 

ajateenistusest reservi arvatud noormehed) kui ka kutsealuste (antud aasta juulis ja oktoobris 

ajateenistusse kutsutavad noormehed) seas. Mõlemad küsimustikud sisaldavad nii omavahel kui ka 

aastate lõikes võrreldavat põhiosa ning spetsiaalselt kutsealustele ja reservväelastele suunatud küsimusi. 

Kutse küsitluses osaleda saadeti välja nii eesti kui ka venekeelsena, kutsele lisatud lingilt sai vastaja 

vastavalt oma soovile siseneda kas eesti- või venekeelsesse veebiküsitluse keskkonda. Kutsealuste seas 

oli venekeelseid 13% (eelmisel aastal 12%), reservväelaste seas 9% (9%) 

Küsitlus toimus suvel, juuni algusest kuni septembri alguseni. Kutsealustele saadeti küsimustikud välja 

juuni alguses, arvestusega, et nad saaksid vastata enne juulis algavat ajateenistust. Kuna võis oletada, et 

paljude sügisel ajateenistust alustavatele kutsealuste mõtted ei ole keset suve veel peagi algava 

ajateenistuse juures, siis saadeti augusti keskel neile, kes ei olnud juunis veel oma vastuseid andnud, 

täiendavad korduskutsed küsitlusele vastamiseks. Suvel ajateenistusse läinud kutsealuseid oli vastanute 

seas 65%, sügisel 35%. Sarnane suhe suvise ja sügisese kutse vahel oli ka küsitlusele vastanud 

reservväelaste hulgas (63% ja 37%). 

Reservväelastele saadeti küsimustikud pärast reservi arvamist (juuni lõpus) ja nendele vastamine oli 

avatud samuti augusti lõpuni (küsitlusperioodi vältel saadeti mittevastanuile kaks meeldetuletust). 

Täidetuna laekus 944 ankeeti kutsealustelt ja 628 ankeeti reservi arvatutelt. 
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Vastanute koosseis 

 

Tabel 1 – Küsitlusele vastanute arv väljaõppekeskuste lõikes 

  Kutsealused Reservväelased* 

Staabi- ja sidepataljon 21 59 

Vahipataljon 49 37 

Viru jalaväepataljon 133 129 

Kuperjanovi jalaväepataljon 256 176 

Õhutõrjepataljon 8 45 

Suurtükiväepataljon 10 18 

Pioneeripataljon 26 57 

Toetuse väejuhatuse logistikapataljon 59 51 

Mereväebaas 11 9 

1. jalaväebrigaadi tagalapataljon 85 24 

Kalevi jalaväepataljon 61 22 

1. jalaväebrigaadi Luurekompanii - 25 

1. jalaväebrigaadi Staabi- ja sidekompanii - 13 

Muu 29 3 

Ei tea, ei oska öelda 196 2 

Kokku: 944 628 

* Mitmed reservväelased on ajateenistuse jooksul viibinud erinevates väljaõppekeskustes, seetõttu ületab 

erinevates teenistuskohtades teeninute summa vastanute üldarvu. 

 

Tabel 2 – Küsitlusele vastanute jagunemine tegeliku elukoha alusel 

 

  Kutsealused Reservväelased 

Tallinn 258 172 

Harjumaa 115 81 

Lääne-, Hiiu-, Saaremaa 68 48 

Ida-Virumaa 52 31 

Rapla-, Järva-, Lääne-Virumaa 126 72 

Tartu- ja Jõgevamaa 145 107 

Pärnu- ja Viljandimaa 108 57 

Põlva-, Võru-, Valgamaa 72 60 

Kokku: 944 628 
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Reservväelaste jagunemine auastme alusel (auaste ajateenistuse lõppedes) on esitatud tabelis 3. 

Tabel 3 – Küsitlusele vastanud reservväelaste jagunemine auastme alusel 

 Auaste ajateenistuse lõppedes: 

 Reamees 51% 

Kapral 14% 

Nooremseersant 25% 

Seersant 2% 

Lipnik/aspirant 6% 

Madrus 1% 

Vanemmadrus 1% 

 Teenis ajateenistuse lõppedes... 

 
...reakoosseisus 47% 

...jaoülemana 18% 

...reservrühmaülemana 7% 

...spetsialistina 19% 

...muu 9% 

 

 

Küsitluse läbiviimisel, andmete analüüsil ja aruande koostamisel osalesid: 

Projekti juhtimine, analüüs ja aruandlus: Juhan Kivirähk 

Valim/Küsitlustöö koordineerimine: Tõnis Ormisson  

Andmetöötlus ja tabelid: Irina Strapatshuk 

KRA poolne kontaktisik Marke Teppor 

Kontaktandmed: 

 Üldtelefon:  +372 585 29 700 

 E-post:   post@turu-uuringute.ee 

 Kodulehekülg:  www.turu-uuringute.ee  

 Aadress:   Pärnu mnt. 102, A-korpus, 11312 Tallinn, 

 

Uuringujuhi kontaktandmed: 

 Telefon: 5515200 

 E-post:  juhan@turu-uuringute.ee  

  

http://www.turu-uuringute.ee/
mailto:juhan@turu-uuringute.ee
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 UURINGUTULEMUSTE ÜLDKOKKUVÕTE 

 

Turu-uuringute AS viis Kaitseressursside Ameti tellimusel 2016. aasta suvel läbi veebiküsitluse kutsealuste 

ning sama aasta kevadel reservi arvatud ajateenijate seas. Küsitluses osales 944 kutsealust ja 628 

reservväelast. Käesolevas aruandes on küsitluse tulemusi võrreldud varasematel aastatel läbi viidud 

sarnaste küsitluste tulemustega. 

 

Suhtumine ajateenistusse 

Sarnaselt kogu elanikkonnale on toetus kohustuslikule ajateenistusele ka kutsealuste ning reservistide 

seas kõrge. Kutsealustest peab noormeeste kohustuslikku ajateenistust vajalikuks 62%, reservväelastest 

76%. Ajateenistust peab pigem või täiesti mittevajalikuks neljandik reservväelastest ja 29% kutsealustest.  

Naiste vabatahtlikku ajateenistust pooldas 50% ajateenistuse läbinutest ning 41% kutsealustest, 

ebavajalikuks pidas seda vastavalt 40% ja 42%. Elanikkonnas tervikuna oli toetus naiste ajateenistusele 

2016. aasta märtsis 57%.  

Omal soovil läks ajateenistusse 38% kutsealustest ning 49% küsitlusele vastanud reservväelastest. 

Meeleolu, millega ajateenistusse minnakse, on kutse- ning reservväelaste seas küllaltki sarnane: kui 

kutsealustest asus hea meelega ajateenistusse 27% ja valmisolekust oma kohust täita 33%, siis 

reservväelastel olid need protsendid vastavalt 25% ja 44%. Vastavalt 37% kutsealustest ja 31% 

reservväelastest ei suhtu ajateenistuse läbimisse positiivselt.  

Kui ajateenistus oleks vabatahtlik, siis oleksid pea pooled kutsealused (47%) seda valmis kindlasti või 

arvatavasti läbima ning pooled (47%) kindlasti või arvatavasti ei läheks sel juhul ajateenistusse. 

Reservväelaste puhul on see proportsioon veelgi enam ajateenistusest loobujate kasuks: kindlasti või 

arvatavasti läheks vabatahtlikult ajateenistusse 43%, kindlasti või arvatavasti ei läheks 51%   

Suhtumine ajateenistusse minekusse on positiivsem nooremate ning madalama haridusega vastajate 

seas. Vastajad ise leiavadki, et ajateenistus tuleks läbida võimalikult noores eas, kohe pärast keskhariduse 

omandamist (seda pooldab 58 protsenti kutsealustest ning 75 protsenti reservväelastest). Sellele 

vaatamata kasutas ise võimalust kohe pärast keskhariduse omandamist ajateenistusse minna vaid 24 

protsenti tänavu ajateenistusse kutsutud kutsealustest.  

Ajateenistuse sobivat kestust hinnates toetab 55% ajateenistuse läbinutest ning 45% kutsealustest 

seisukohta, et ajateenistus võiks toimuda lühema aja jooksul ning olla intensiivsem. Ajateenistuse praegust 

kestust peab sobivaks 39-40% küsitletutest.  

Valdav osa reservväelastest ja kutsealustest arvab, et ajateenistuse läbinutele peaks pakkuma eeliseid või 

soodustusi õppima asumisel või töökoha leidmisel. Veelgi enam toetust leiab mõte, et ajateenistuses 

läbitud õppe ja seal omandatud oskuste kohta võiks väljastada tunnistusi, mida saaks kasutada 

kutseoskusi tõendavate dokumentidena tsiviilelus. 

Ümbritsevate inimeste suhtumine vastaja ajateenistusse minekusse on valdavalt positiivne: vanemate 

suhtumist iseloomustab hea või pigem heana 76 protsenti küsitletutest, sõprade ja eakaaslaste suhtumist 

vastavalt 61 protsenti. Tööandjate puhul jagunesid hinnangud suhteliselt võrdselt negatiivse ja positiivse 

poole vahel (25% sõnul suhtub tööandja hästi ja 22% sõnul halvasti).  
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Ajateenistuse peamiseks ülesandeks peavad nii reservväelased kui ka kutsealused sõjalise väljaõppe 

tagamist. Kolme olulisema eesmärgi summas aga tõuseb kutsealuste puhul sõjalist väljaõppest 

olulisemakski  sotsiaalsete oskuste (käitumise, distsipliini ja meeskonnatunde) omandamine. Oluliseks 

peetakse ka oskuste omandamist tsiviilhädaolukordades tegutsemiseks ning üldiselt füüsiliselt raskete 

ülesannete ja stressiga toimetulekut. 

Arvamused kaitseväest 

Eesti Kaitseväe üldine maine on kutsealuste ja ajateenistuse läbinute silmis hea. Valdav enamus 

küsitletutest peab kaitseväge organisatsiooniks, mis on distsiplineeritud, annab hea sõjalise väljaõppe ja 

eluks vajalikke oskusi. Enam kui pooled kutsealustest peavad kaitseväge ka kaasaegseks ning 

uuendustele avatud organisatsiooniks, mis on tehniliselt hästi varustatud.  

Ajateenistuses loodetakse omandada mitmeid olulisi oskusi, mille seast eriti oluliseks tõusevad ellujäämis- 

ja meeskonnatöö oskused, venekeelsete kutsealuste seas ka eesti keele oskuse parandamine. 

Reservväelased tõstavadki ajateenistuses omandatud oskustest esile kõige rohkem meeskonnatöö oskusi 

(omandas 63%), ellujäämisoskusi (59%) ning venekeelsed noored ka eesti keele oskust (54%).  

Suhtumise kujunemisel kaitseväkke ning ajateenistusse on oluline kutsealuste ja ajateenijate arusaam 

kaitseväe ülesehituse ja toimimise spetsiifikast – sellest, et kaitseväes kehtivad teistsugused nõuded 

distsipliinile ja käskude täitmisele, kui need, mida ollakse harjunud nägema tsiviilelus. Küsitlustulemused 

viitavad sellele, et noormeeste arusaam kaitseväe spetsiifikast tugevneb ajateenistuse vältel: kolm 

neljandikku reservi arvatutest ja enam kui pooled kutsealustest nõustuvad sellega, et kaitsevägi peabki 

toimima tsiviilelust mõnevõrra erinevate reeglite järgi, tuginedes alluvussuhetele ja määrustikule. Samas 

37% kutsealustest ja 18% ajateenistuse läbinutest sooviks näha kaitseväes suuremat demokraatiat ning 

toimimist ühiskonnaelu muudes sfääridega sarnaste reeglite alusel.  

Rahulolu ajateenistusega 

Ajateenistusega oli rahul 70% ning rahulolematu 30% reservväelastest, mis on eelmise aastaga võrdne 

tulemus. Ajateenistusega jäid enam rahule nooremad või madalama haridusega vastajad; samuti on 

ajateenistusega rohkem rahul venekeelsed reservväelased. Rahulolu ajateenistusega mõjutab ka 

positiivne eelhäälestus ajateenistusse minekul ning ajateenistuses saadud edukogemus – kõrgema 

auastmega ja üksuse juhi positsioonilt reservi arvatud on oma teenistusajaga rohkem rahul.  

Rahulolematust ajateenistusega põhjendati kõige sagedamini ajateenistuse organiseerimatuse ja kaadri 

ebapädevuse/halva suhtumisega.  

Ajateenistusega rahulolu üheks oluliseks teguriks on ülemate professionaalsus ja nende suhtumine 

ajateenijatesse. Keskmised hinnangud erinevate tasandite ülematele on kõik skaala keskpunktist 

kõrgemal, st. positiivsed hinnangud on ülekaalus. Kõige kriitilisemalt hinnatakse ajateenijatest 

nooremallohvitseride tegevust, positiivsemalt kõrgemate auastmetega allohvitsere ja ohvitsere.  

Olulist mõju ajateenistusega rahulolule avaldavad kahtlemata ka tingimused, milles väljaõpe kulgeb. 

Küsimustikus loetletud teguritest saavad kõige kõrgemaid hinnanguid head suhted teiste ajateenijatega 

ning elamistingimused, kõige enam nurisetakse aga vaba aja veetmise ja sportimisvõimaluste üle. 

Sarnaselt eelmisele küsitlusele paistavad keskmisest kõrgemate hinnangutega silma Suurtükiväepataljon 

ning Kuperjanovi jalaväepataljon, Õhutõrjepataljon ja Pioneeripataljon.  

81 protsenti ajateenistuse läbinutest tunneb ennast teenistusaja järel enesekindlamana, 79% targema ja 

kogenenumana ning 69% füüsiliselt tugevamana. Põhiliste ajateenistusest saadud oskuste ja 

kogemustena nimetasid reservväelased isiksuse arengut ja eneses suuremale selgusel jõudmist ning 

meeskonnatöö ja teistega arvestamise oskusi.  
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Väidetavate kiusamis- või diskrimineerimisjuhtumite esinemissagedus on viimastel aastatel olnud 

suhteliselt stabiilne. Oma teenistuskaaslaste poolt väitis kiusamist või diskrimineerivat käitumist kogenud 

olevat 16 protsenti reservväelastest, jao- või rühmaülemate poolt aga 18 protsenti. Teenistuskaaslaste 

poolt kogetud kiusamist ning diskrimineerivat käitumist kirjeldati enamasti mõnitamise, sõimamise või 

ähvardamisena ning muul viisil halvustamisena. Füüsilist vägivalda nimetati vaid 7 protsendi kiusamist 

kogenute poolt. 

Jao- või rühmaülemate-poolne kiusamine/diskrimineeriv käitumine väljendus enamasti ebaõiglaste 

karistuste määramises või lihtsalt ajateenija poolt tajutud negatiivses suhtumises.  

Karistada said ajateenistuse vältel vähesed küsitletutest: karistuse oli saanud 18% reservväelastest 

(sagedamini muukeelsed), sealjuures 2% korduvalt. Märksa enam (54%) reservväelastest sai 

ajateenistuse jooksul erinevaid ergutusi ja preemiaid (sagedamini need ajateenijad, keda edutati), 

sealjuures 10% oli saanud ergutusi/preemiaid korduvalt. 

63% reservväelaste väitel arvestatakse ajateenistuses ajateenijate erinevate füüsiliste võimetega – see 

näitaja pole varasemaga võrreldes kasvanud: juba kaks aastat tagasi oli vastav näitaja 62%, eelmisel 

aastal 66%. Seega selles valdkonnas edasiminekut pole toimunud. 

Teenistusest reservväelasena 

Reservväelase õiguste ja kohustuste kohta sai teenistuskohast piisavalt või mõningal määral 

informatsiooni 73 protsenti küsitletutest, info oli ebapiisav 18 protsendi ning täiesti puudulik 7 protsendi 

hinnangul.   

Valdav osa (92%) reservväelastest sai ajateenistusest lahkumisel teavet kohustusest ilmuda kutse korral 

reservõppekogunemisele. Samas võimalustest taotleda vabastust reservõppekogunemisel osalemisest sai 

teavet 53%, kohustusest teavitada KRA-d oma kontaktandmete muutumisest 59% ning kohustusest 

teavitada KRA-d olulistest muutustest oma tervislikus seisundis 58% reservväelastest.  

Ajateenistuse lõpus toimunud õppusega Kevadtorm jäid rahule ligikaudu pooled reservväelastest, 

sealjuures 10% täiesti rahule ning 38% üldiselt rahule. Rahulolematust väljendas 45% küsitletutest. 

Tulevastel õppekogunemistel osaleks meelsasti 22% reservväelastest, valmisolekust oma kohust täita 

tuleks osalema veel 34 protsenti. Neljandik reservväelastest jätaks aga õppustele võimaluse korral 

minemata ja kümnendikule oleks see täiesti vastumeelne. Reservõppekogunemiste suhtes on 

negatiivsemalt meelestatud need, kes ei jäänud oma ajateenistusega või ka õppusega Kevadtorm rahule. 

Valmisolek tegevteenistuseks peale ajateenistuse lõppu 

Elukutseliseks kaitseväelaseks saamisest võiks olla kindlasti või tõenäoliselt valmis umbes kümnendik 

tulevastest ning endistest ajateenijatest: nii kutsealuste kui ka reservistide seas oli 5 protsenti neid, kes 

sellise ettepanekuga kindlasti ja veel 6%, kes tõenäoliselt nõustuks. Sõltuvalt pakutavatest tingimustest 

oleks nõus kaitseväelase ametit kaaluma 46% kutsealustest ja 40% reservväelastest.  

Huvi tegevteenistusse asumise vastu põhjendati eelkõige sellega, et see tundub huvitav ja põnev või et 

kaitseväelaseks saamine on olnud küsitletu ammune soov. Vastumeelsust tegevteenistuse suhtes 

põhjendati aga eelkõige huvipuudusega ning sellega, et elus on seatud muud eesmärgid.  

Kõige olulisemateks teguriteks, mis võiksid mõjutada otsust tegevteenistusse asuda, on vastajate jaoks 

suhted ülemuste ning teenistuskaaslastega ning hea palk. Noormeeste jaoks, kes on kutselise sõjaväelase 

karjäärist huvitatud, on selle töö juures keskmisest olulisemad enesearendamine, kaitseväeline karjäär 

ning osalemine välismissioonidel; samas kui need noormehed, kes lähtuksid kaitseväelase elukutse valikul 

pakutavatest tingimustest, tähtsustavad rohkem heaoluga seotud materiaalseid tegureid: keskmisest 

suuremat teenistustasu, häid elamistingimusi, paindlikke lepingutingimusi ning pikka puhkust. 

Huvi sõjaväelist haridust omandada on kõrgem kui soov asuda teenima kutselise kaitseväelasena:  

sõjaväelise hariduse omandamisest on kindlasti huvitatud 8% reservväelastest ning 15% kutsealustest 

(sealjuures kutseliseks tegevväelaseks õppimise võimalusi tutvustati ajateenistuse vältel 84 protsendile 

pärast ajateenistust reservi arvatud noormeestest).  
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Välisoperatsioonidel osalemisest võiksid olla huvitatud kolmandik kutsealustest ja 30% reservväelastest. 

Huvi kutselise kaitseväelasena teenistuse jätkamise, sõjaväelise kutsehariduse omandamise ning 

välismissioonidel teenimise vastu on samuti kõrgem madalama haridusega ja nooremate vastajate seas, 

nii nagu oli nendes vastanute gruppides keskmisest suurem huvi ka tegevteenistusse asumise vastu.  

Kõrgemat Sõjakooli hinnatakse reservväelaste poolt väga head juhtimisalast kõrgharidust ning 

militaarvaldkonnast praktilisi teadmisi andvaks õppeasutuseks, kus on väga head õppevahendid ja 

õpitingimused. Samas peetakse Kõrgemat Sõjakooli sobilikuks eelkõige nende jaoks, kel on kindel 

kavatsus saada kutseliseks kaitseväelaseks. 

Hinnangud ajateenistusse kutsumisele ja suhtlemine KRA-ga 

KRA tegevusega ajateenistusse kutsumisel jäi rahule 62% kutsealustest – sama suur oli rahulolu ka 

eelmisel aastal. Arstliku komisjoni tööga oli rahul 71% kutsealustest (eelmisel aastal 68%). Ajateenistusse 

kutsumisega rahulolevad vastajad põhjendasid oma hinnangut asjaajamise kiirusega, sõbralikku 

suhtumisega ning selge, konkreetse ja arusaadava infoedastamisega. Etteheited puudutasid eelkõige 

arstliku läbivaatuse korraldust: pikka ooteaega, läbivaatuse pealiskaudsust ning varasemate haiguste 

mittearvestamist.  

KRA-ga eelistab 78% kutsealustest suhelda e-posti vahendusel. Eelistuselt järgmine suhtluskanal on 

telefon, mida peab suhtlemiseks sobivaks 35%. Kõige harvemini märgiti eelistatud suhtluskanalina 

tavaposti, mille vahendusel eelistaks teavet KRA-ga vahetada 11% vastajaist.  

KRA veebilehte on külastanud 84% reservi arvatutest  ning 66% kutsealustest. Hinnangud veebilehele on 

positiivsed – nende põhjal võib väita, et veebileht täidab oma ülesandeid, andes sisukat ja ammendavat 

informatsiooni, ning olles mugav kasutada. 

Kaitseväe veebilehe külastatavus on nii kutsealuste kui reservi arvatute seas madalam kui KRA veebilehe 

puhul: veebilehte mil.ee on külastanud 32% kutsealustest ja 73% reservväelastest. Võrreldes KRA 

veebilehega saab kaitseväe veebileht veidi kõrgemaid hinnanguid sisukuse eest. 

Sõdurilehe Facebook’i leht leiab võrreldes KRA ja kaitseväe veebilehtedega vähem kasutust, ehkki 

võrreldes eelmise aastaga on selle kasutajaid lisandunud. Seda on külastanud 26% kutsealustest 

(eelmisel aastal 22%) ja 68% (49%) reservväelastest. Sõdurilehe Facebook’i külastajatest on kaks 

kolmandikku (63%) selle lisanud oma meeldimistesse („laikidesse“). Veebilehe kasutajatest 70% on 

sealseid postitusi „laikinud“ ja sõpradega jaganud.  

Infoallikad ja infovajadused enne ajateenistusse minekut 

Kui 51% kutsealustest püüdis end enne ajateenistusse minekut eesootavaga kurssi viia, siis 48% seda ei 

teinud. Ometi pidas enam kui 60 protsenti kutsealustest end hästi informeerituks elu- ja 

teenistustingimustest ajateenistuses.  

Oma informeeritust pidas heaks või väga heaks 63% kutsealustest ja 43% reservväelastest. Halvaks või 

väga halvaks pidas oma informeeritust 28% kutsealustest ja 50% reservväelastest. Seega muutub hinnang 

oma eelnevale informeeritusele praktilise ajateenistuse käigus kehvemaks.  

Enne ajateenistusse minekut sooviksid kutsealused saada infot saada eelkõige sellest mida tuleks 

ajateenistusse kaasa võtta ja mida kindlasti ei maksa või ei tohi kaasa võtta; samuti tuntakse huvi 

igapäevase elu-olu korralduse ja päevakava vastu ning selle vastu, milliseid oskusi ajateenistuses õpitakse 

ja millistele erialadele seal saab spetsialiseeruda, mille põhjal toimub ajateenijate väeosadesse jaotamine, 

mis tingimustel ja millal saab linnalube ja millised on võimalused vaba aja veetmiseks, millised on 

sportimistingimused jms.  
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Reservi arvatud aga vastasid oma kogemusele tuginedes, millisest infost neil endal teenistusse asumisel 

vajaka jäi. Ka neist vastustest selgus, et kõige enam jäi puudu informatsioonist selle kohta mida võib ja 

mida oleks soovitav ajateenistusse minnes kaasa võtta ning mis asjad osutuvad seal üleliigseks. Samuti 

oleks kasuks tulnud rohkem infot väeosade spetsiifikast ja õppuste sisust, ajateenija õiguste ja kohustuste, 

distsipliini ja määrustiku kohta ning üldisest elukorraldusest ja olmetingimustest. 

Reservväelastest vaid nelja protsendi hinnangul vastas ajateenistus nende eelnevatele ootustele täielikult, 

50 protsendi arvates oli see ootustele üldjoontes vastav. 30 protsendi meelest see pigem ei vastanud ning 

14 protsendi arvates üldse ei vastanud oodatule. 

Sarnaselt eelmistele küsitlustele on ka seekord peamiseks infokanaliks, millest ajateenistuse kohta 

informatsiooni saadakse, sõbrad (mainis 93% kutsealustest ning 87% reservväelastest). Sellele järgnevad 

meedia, arstlik komisjon ning KRA veebilehekülg. Enam kui 60% kutsealustest on teavet saanud ka 

perekonnaliikmetelt ning enam kui pooled küsitletud KRA infotrükistest. Reservväelaste jaoks on oluliseks 

infoallikaks ka kaitseväe veebileht.  

Kõige olulisemate infokanalitena nimetati kõige sagedamini sõpru, KRA veebilehte ja riigikaitseõpetuse 

tunde.  

Infokanalina, mille vahendusel soovitakse teavet saada, nimetasid kutsealused kõige sagedamini info  

saatmist elektronposti vahendusel (oluliseks pidas 2/3 kutsealustest). Olulisemate infokanalite hulka 

asetusid kutsealuste hinnangute alusel ka KRA veebileht ning riigikaitseõpetus koolides. Seevastu 

tavaposti ning massimeedia kanaleid ei peeta enamasti sobivateks infoallikateks.  

Riigikaitseõpetus koolides ja selle mõju hoiakutele 

Riigikaitseõpetus oli kooli õppeprogrammis 51 protsendil küsitletutest. Eestikeelsetest vastajatest oli 

riigikaitseõpetus olnud kooliprogrammis 54 protsendil, venekeelsetest vastajatest 31 protsendil.  

Enamik küsitletuist peab riigikaitseõpetust kindlasti (36%) või arvatavasti (37%) vajalikuks. Vaid 17 

protsenti arvab, et riigikaitseõpetus ei ole kindlasti või arvatavasti vajalik. Need, kes on koolis 

riigikaitseõpetust õppinud, peavad selle olemasolu vajalikumaks kui need, kellel selline õppeaine 

programmis puudus. 

Vastajatest, kelle õppeprogrammis oli riigikaitseõpetus, arvas 18%, et riigikaitseõpetus tekitas neis 

kindlasti huvi ajateenistusse asumise vastu ja 29% leidis, et riigikaitseõpetuse tunnid aitasid huvi 

tekkimisele üldiselt kaasa.  

Kaitseliidu liikmeks olek ja selle mõju hoiakutele 

Kaitseliitu kuulumine või soov selle liikmeks saada on oluline tegur, mis on positiivselt seotud noormeeste 

suhtumisega ajateenistusse või ka valmisolekuga valida endale tulevikus sõjaline elukutse. Kaitseliidu 

liikmeks on 9 protsenti küsitletud reservväelastest. Kutsealustest kuulub Kaitseliitu või selle 

noorteorganisatsiooni 13 protsenti. Neist, kes Kaitseliitu (või selle noorteorganisatsiooni) ei kuulu, 

väljendab oma valmisolekut selle organisatsiooniga liituda üle 30 protsendi. 

Infotarbimise harjumused 

Nii eesti- kui ka muukeelsete (valdavalt venekeelsete) noormeeste poolt kõige enam kasutamist leidvaks 

infokanaliks on internet, kus eestlaste puhul võib eraldi esile tõsta sotsiaalvõrgustikku Facebook (69% 

kasutab pidevalt). Muukeelsest noormeestest kasutab Facebooki pidevalt 35% ning muid 

sotsiaalvõrgustiku kanaleid samuti 35%.  

Ootuspäraselt on eestikeelsete vastajate jaoks olulisel kohal ka eestikeelsed tele- ja raadiokanalid ning 

eestikeelsed ajalehed. Venekeelsete meediakanalite jälgimine on eestikeelsete vastajate seas 

marginaalne. Venekeelsed vastajad seevastu jälgivad lisaks venekeelsele meediale ka eestikeelset 

meediat, kuigi ootuspäraselt on venekeelsete meediakanalite jälgimine venekeelse auditooriumi puhul 

sagedasem. 
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 UURINGUTULEMUSED TEEMADE KAUPA 

1 Suhtumine ajateenistusse 

1.1 Ajateenistuse vajalikkus 

Kogu Eesti elanikkonna toetus noormeeste kohustuslikule ajateenistusele on jätkuvalt väga kõrge – seda 

peab kindlasti või pigem vajalikuks üle 90 protsendi küsitletutest. Ka enamiku kutsealuste ja ajateenistuse 

läbinute hinnangutes tunnistatakse noormeeste kohustuslik ajateenistus vajalikuks, kuid ligikaudu viiendik 

peab ajateenistust ebavajalikuks. Võrreldes elanikkonnaga üldiselt hindavad kutsealused ning 

reservväelased ajateenistust harvemini kindlasti vajalikuks, pidades seda sagedamini pigem vajalikuks (vt. 

tabel 4). 2015. aastal pidas ajateenistust kindlasti või pigem vajalikuks 70% kutsealustest ja 76% reservi 

arvatutest. Tänavu on need näitajad pisut madalamad – vastavalt 62% ja 70%. 

 

Tabel 4 - Suhtumine ajateenistuse läbimise vajalikkusesse: 

 Kindlasti 

vajalik 

Pigem 

vajalik 

Pigem v. täiesti 

mittevajalik 

Ei oska 

öelda 

Elanikkond tervikuna * 63% 28% 7% 2% 

Ajateenistuse läbinud 30% 40% 24% 6% 

Kutsealused 27% 35% 29% 9% 

* Avalik arvamus ja riigikaitse märts 2016 

Alates 2013. aastast anti ka naistele seadusega võimalus asuda vabatahtlikult ajateenistusse. Märtsikuises 

elanikkonnaküsitluses leidis 57% küsitletutest, et naistele antud võimalus soovi korral vabatahtlikuna 

ajateenistust läbida on kindlasti või pigem vajalik, 38 protsenti pidas seda pigem või täiesti mittevajalikuks. 

Naiste vabatahtliku ajateenistuse vajalikkuse näitajad on pidevalt kasvanud – aasta tagasi pidas seda 

vajalikuks 52% ja mittevajalikuks 43% elanikkonnast. 

Meie tänavuses uuringus pidas naiste vabatahtlikku ajateenistust vajalikuks 50% ajateenistuse läbinutest 

(aasta tagasi 43%) ning 41% kutsealustest (43%), ebavajalikuks pidas seda vastavalt 40% ja 42%  

(vt. tabel 5). 

Tabel 5 - Suhtumine naiste ajateenistusse: 

 Elanikkond tervikuna* Ajateenistuse läbinud Kutsealused  

Kindlasti vajalik  18% 22%  16%  

Pigem vajalik 39% 28%  25% 

Pigem ei ole vajalik 26% 26%  29% 

Ei ole üldse vajalik 12% 14%  13% 

Ei oska öelda 5% 10%  17% 

* Avalik arvamus ja riigikaitse märts 2016 
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49 protsenti reservväelastest märgib oma vastustes, et nende väeosas oli ka naissoost ajateenijaid ning 67 

protsendi sõnul oli naissoost tegevväelasi ka vastaja enda ülemate seas.  

Praktiline kokkupuude naistega ajateenistuses suhtumist naiste ajateenistusse siiski ei mõjuta: 

reservväelaste seas, kelle väeosas oli naisajateenijaid või naissoost ülemusi, oli toetus naiste 

vabatahtlikule ajateenistusele samal tasemel kui nende reservväelaste seas, kelle väeosas 

naisajateenijaid või naissoost ülemusi polnud.  

 

1.2 Ajateenistusse asumine 

Viimastel aastatel on vabatahtlikult ajateenistusse tulnud keskmiselt kolmandik kutsealustest. Tänavuses 

uuringus märkis omal soovil ajateenistusse minekut 38% (eelmisel aastal 36%). Seevastu küsitlusele 

vastanud reservväelaste hulgas märkis end omal soovil ajateenistusse läinuks 49 protsenti. See osutab 

asjaolule, et ajateenistust puudutavale küsimustikule vastasid ilmselt meelsamini need, kes suhtumine 

ajateenistuse läbimisse oli keskmisest positiivsem.  

Vaatamata erinevusele vabatahtlikult ajateenistusse läinute osakaalus, on kutsealuste ja reservväelaste 

hinnangud oma suhtumisele ajateenistusse tulekusse väga sarnased: kui kutsealustest asus hea meelega 

ajateenistusse 27% ja valmisolekust oma kohust täita 33%, siis reservväelastel olid need protsendid 

vastavalt 25% ja 44%. Vastavalt 37% kutsealustest ja 31% reservväelastest ei suhtu ajateenistuse 

läbimisse positiivselt (vt. tabel 6). Nagu nägime eespool, on ligikaudu sama suur ka nende kutsealuste ja 

reservväelaste osakaal, kes ei pea kohustuslikku ajateenistust vajalikuks (vt. tabel 4). 

Tabel 6 - Suhtumine ajateenistusse minekusse: 

 Ajateenistuse läbinud Kutsealused  

Läksin/lähen hea meelega  25% 27% 

Olin/olen valmis oma kohust täitma 41% 33% 

Võimaluse korral oleksin jätnud/jätaks minemata 27% 26% 

Läksin/lähen täiesti vastumeelselt 4% 11% 

Ei oska öelda 3% 3% 

 

Suhtumine ajateenistusse minekusse on olnud viimastel aastatel suhteliselt stabiilne. Näiteks eelmisel 

aastal läks hea meelega ajateenistusse 26% ning valmisolekust oma kohust täita 38% kutsealustest – see 

on sama kontingent, kes sel aastal vastas küsitlusele juba reservväelasena. 

Neist vastajaist, kes avaldasid ise soovi ajateenistusse minna, läks 45% sinna hea meelega ning 39% 

valmisolekust oma kohust täita.  

Neist aga, kes läksid ajateenistusse KRA kutse alusel, oli hea meelega ajateenistusse minejate osakaal 

vaid 13 protsenti, 34% läks ajateenistusse kohusetundest ning ligi pooled (49%) läksid sinna vastumeelselt 

või oleksid meelsamini minemata jätnud. 

 

Võttes vaataluse alla vaid tänavuste kutsealuste suhtumise, siis näeme, et positiivsemate tunnetega läksid 

ajateenistusse eesti emakeelega, nooremad ja keskharidusega noormehed (vt. joonis 1).  
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Joonis 1 – Milliste tunnetega Te ajateenistusse lähete/ läksite? 

 

Selge seos ajateenistusse minekusse suhtumises on vanusega: kui 18-19 aastastest noormeestest läheb 

ajateenistusse hea meelega 46 protsenti, siis 22-aastastest 14% ja vanematest noormeestest 12%. 

Eksisteerib ka seos vastaja haridustasemega, Kõige positiivsemalt suhtuvad ajateenistusse minekusse 

kutsealused, kellel on lõpetanud keskkooli, kellest läheb hea meelega ajateenistusse 31% ja on valmis 

oma kohust täitma 35%. Kõrgharidusega noormeestest läks hea meelega ajateenistusse vaid 13%, samas 

kui 49 protsenti jätaksid sinna võimaluse korral minemata või lähevad täiesti vastumeelselt. 

Ilmselt on selline käitumismudel, mille kohaselt ajateenistus läbitakse kohe pärast keskhariduse 

omandamist otsekui haridustee loomuliku jätkuna, noormeestele kõige vastuvõetavam ja jätkusuutlikum. 

Kohe pärast keskhariduse omandamist asus ajateenistusse 24 protsenti tänavu ajateenistusse kutsutud 

kutsealustest ning 31 protsenti ajateenistuse läbinutest. Seejuures 18-19 aastastest kutsealustest tuli kohe  

pärast gümnaasiumi lõppu ajateenistusse 78%. 

34 protsenti kutsealustest kutsuti ajateenistusse töökohalt ning 16 protsenti asus ajateenistusse kõrgkoolis 

õppimise ajal (reservväelaste seas vastavad näitajad 24% ja 19%). Töökohalt ajateenistusse tulek on 

levinud vanemate kutsealuste seas ning nende hulgas, kellel on põhi- või kutseharidus. Kõrgharidusega 

kutsealustest tuli 64% ajateenistusse kohe pärast kõrgkooli lõpetamist. 

 

Seega tuleneb noormeeste suhtumine ajateenistusse olulisel määral sellest, millisel eluperioodil neid 

ajateenistusse kutsutakse. Kõige sobivaimaks peetakse ajateenistusse minekut kohe peale 

gümnaasiumi või keskkooli lõpetamist. Nõnda arvab 58 protsenti kutsealustest ja 75 protsenti 

reservväelastest. Seega viib tegelik ajateenistuse kogemus paljud arusaamale, et sobivaim oleks olnud 

tulla ajateenistusse kohe pärast kooli lõpetamist.   
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27 protsenti küsitlusele vastanud kutsealustest ja 33% reservväelastest oli enne ajateenistusse tulekut 

saanud ajapikendust, 2 protsenti oli taotluse ajapikenduse saamiseks küll esitanud, kuid taotlust ei 

rahuldatud – see näitab, et Kaitseressursside Amet suhtub ajapikenduse andmisse küllaltki liberaalselt.  

 

Kui ajateenistus oleks vabatahtlik, siis oleksid pea pooled kutsealused (47%) seda valmis kindlasti või 

arvatavasti läbima ning pooled (47%) kindlasti või arvatavasti ei läheks sel juhul ajateenistusse. 

Reservväelaste puhul on see proportsioon veelgi enam vabatahtlikkuse korral ajateenistusest loobujate 

kasuks: kindlasti või arvatavasti läheks vabatahtlikult ajateenistusse 43%, kindlasti või arvatavasti ei läheks 

51% (vt. joonis 2). Seega on küsitletute hoiakud eelemise aastaga võrreldaval tasemel, mil kindlasti või 

arvatavasti oleks ajateenistusse läinud 47% kutsealustest ja 40% reservistidest. 

Joonis 2 - Kui ajateenistus oleks vabatahtlik, siis kas Teie oleksite asunud/ läheksite 

ajateenistusse?  

 

 

Neist kutsealustest ja reservväelastest, kes asusid ajateenistusse hea meelega, oleks 89 protsenti valmis 

ajateenistusse minema ka siis, kui see oleks vabatahtlik (seejuures 56% kindlasti). Nende hulgas, kes 

läksid ajateenistusse kohusetundest, oleks samuti vabatahtlikult ajateenistusse minejad väikeses 

ülekaalus (51% vs 41%). Need, kes oleksid ajateenistusest võimalusel loobunud ja need, kes läksid sinna 

vastumeelselt, vabatahtlikkuse korral enamasti ajateenistusse ei läheks (vt. tabel 7). 

Tabel 7 – Valmisolek vabatahtlikuks ajateenistuseks sõltuvalt suhtumisest ajateenistusse 

minekusse /%, KÕIK VASTAJAD/ 

Kui ajateenistus 

oleks vabatahtlik, kas 

oleksite läinud/ 

läheksite? 

Milliste tunnetega läksite ajateenistusse? 

KÕIK Hea meelega Valmis kohust 

täitma 

Võimalusel ei 

oleks läinud 

Täiesti 

vastumeelselt 

Jah, kindlasti 20 56 13 1 1 

Arvatavasti jah 25 33 38 8 2 

Arvatavasti mitte 30 6 34 51 14 

Kindlasti mitte 19 2 6 35 78 

Ei oska öelda 6 3 9 4 5 
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Kutsealuste suhtumine vabatahtlikku ajateenistusse on sotsiaal-demograafiliste gruppide lõikes sarnane 

joonisel 1 kirjeldatud hoiakutega kohustuslikku ajateenistusse mineku suhtes. Ka siin näeme erinevusi 

tulenevalt vastaja vanusest ja haridustasemest: üldjuhul mida noorem ja madalama haridustasemega 

vastaja, seda suurem on tema valmisolek ka vabatahtlikkuse korral ajateenistus läbida. Eriti madal on 

kõrgharidusega noormeeste valmisolek vabatahtlikult ajateenistust läbida (vt. joonis 3).  

 
Joonis 3 - Kui ajateenistus oleks vabatahtlik, siis kas Teie asuksite ajateenistusse?  

 

 

Üheks asjaoluks, mis tekitab tõrjuvat suhtumist ajateenistusse, on sellele kuluv aeg – või õigemini 

arusaam, et kogu ajateenistuse periood ei ole piisavalt õppuste ja tegevustega sisustatud. Nii toetabki 55% 

ajateenistuse läbinutest ning 45% kutsealustest seisukohta, et ajateenistus võiks toimuda lühema aja 

jooksul ning olla intensiivsem.  

Ajateenistuse praegust kestust peab sobivaks 39-40% küsitletutest, senisest pikemat ajateenistust toetab 

4% küsitletud reservväelastest ja kutsealustest (vt. joonis 4).  
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Joonis 4 – Milline peaks olema ajateenistuse kestus?  

 

Hinnangud ajateenistuse sobiva kestuse osas pole viimaste aastate jooksul oluliselt muutunud.  

Toetus lühemale ajateenistusele on seotud vastaja haridustasemega. Kui 66% põhiharidusega 

reservväelastest peab praegust ajateenistuse kestust sobivaks, siis 67% kõrgharidusega reservväelastest 

leiab, et see võiks toimuda lühema aja jooksul.  

Erinevus on ka eesti ja vene emakeelega ajateenistuse läbinute hoiakutes: eestlastest pooldab lühemat 

ajateenistust 57%, venekeelsetest vastajaist vaid 32%. 

 

Ajateenistuse läbinud reservväelastel, kes hindasid ajateenistuse praegust kestust ebasobivaks, paluti 

oma arvamust ajateenistuse kestuse muutmise kohta ka vabas vormis põhjendada.  

Enamus neist, kes eelistaksid lühemat ajateenistust, põhjendas oma seisukohta sellega, et ajateenistuse 

vältel esines palju tegevusetust ja tühja „passimist“. Paljudes vastustes leiti ka seda, et paljud 

ajateenistuse vältel läbitud tegevused olid mõttetud ning ette võetud vaid selleks, et kuidagi ajateenijate 

aega sisustada. 

 

1.3 Ajateenistuse läbinute eelistest ajateenistusest vabastatute ees 

Vaatamata sellele, et ajateenistus on kohustuslik, ei läbi seda erinevatel põhjustel sugugi mitte kõik 

noormehed. Seetõttu võivad need noormehed, kes ajateenistusse lähevad, tunda end ebavõrdselt 

kohelduna võrreldes nendega, kes sellest kohustusest ühel või teisel põhjusel vabanevad. 

Valdav osa reservväelastest ja kutsealustest arvab, et ajateenistuse läbinutele peaks pakkuma eeliseid või 

soodustusi õppima asumisel või töökoha leidmisel. Veelgi enam toetust leiab mõte, et ajateenistuses 

läbitud õppe ja seal omandatud oskuste kohta võiks väljastada tunnistusi, mida saaks kasutada 

kutseoskusi tõendavate dokumentidena tsiviilelus. Eriti tugevalt toetavad neid seisukohti ajateenistuse 

läbinud (vt. tabel 8). 
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Tabel 8 - Kuivõrd Te nõustute järgmiste väidetega?  

 Kõik Reserv- 

väelased 

Kutse- 

alused 

Ajateenistuses läbitud õppe kohta tuleks väljastada tunnistusi, mida 

saaks esitada kutseoskusi tõendavate dokumentidena  

jah, kindlasti 

jah, võib-olla 

pigem v. kindlasti mitte 

 

 

46% 

39% 

9% 

 

 

52% 

33% 

10% 

 

 

42% 

43% 

9% 

Ajateenistuse läbinutel võiksid olla teatud hüved ja soodustused 

jah, kindlasti 

jah, mõningal määral 

pigem v. kindlasti mitte 

 

37% 

26% 

20% 

 

44% 

23% 

17% 

 

32% 

28% 

23% 

 

Vastajatel, kes arvasid, et ajateenistuse läbinutel võiksid olla ühiskonnas teatud eelised ja soodustused 

õppima asumisel või töökoha leidmisel, paluti selgitada, milliseid soodustusi nad silmas peavad.  

Ettepanekuid soodustusteks ja eelisteks esitati seinast seina. Osa vastajaist pakkusid ideid, mis võiksid 

kehtida vaid ajateenistuse ajal, teised teatud perioodiks peale lõpetamist, kolmandad – jäädavalt. 

Kõige sagedamini puudutasid ettepanekud õpingutega ning ajateenistuse järel tööleasumisega seotud 

soodustusi, samuti ühistranspordi ja meditsiiniteenuste kasutamist. Õppima asumisel sooviti eelistingimusi 

sisseastumisel, eriti ajateenistuses omandatud erialadele lähedastes valdkondades (nt 

Sisekaitseakadeemias), stipendiume, vähendatud õppemaksu, eelisjärjekorda ühiselamukohtade 

taotlemisel jms. Tööleasumisel peeti vajalikuks, et ajateenistuse läbinuid eelistataks ametikohtadele 

korraldatud konkurssidel (vähemalt riigisektoris) või pakutakse neile toetusi ettevõtlusega alustamiseks.  

Ühistranspordi osas peale täielikku tasuta sõidu (vähemalt ajateenistuse ajal) esines soove saada 

soodustust sarnaselt üliõpilastega.  

Lisaks sooviti veel ka maksusoodustusi, riigilõivu vähendamist (vähemalt teatud perioodiks), tasuta või 

soodustatud koolitusi ja kursusi, treeninguvõimalusi; autojuhilubade või relvaloa tasuta saamist 

ajateenistuse käigus või pärast seda. 

 

1.4 Lähedaste suhtumisest ajateenistusse minekusse 

Olulist mõju suhtumisele ajateenistusse avaldab see, kuidas suhtuvad ajateenistuse läbimisse noormeeste 

lähedased – vanemad ja sõpruskond. On peresid  ja sõpruskondi, kus ajateenistust peetakse auasjaks, on 

ka selliseid, kus üritatakse seda kohustust vältida. 

Nii nagu võib järeldada juba avaliku arvamuse domineerivast toetusest kohustuslikule ajateenistusele, on 

nii vanemate kui ka sõprade/eakaaslaste suhtumine vastaja ajateenistusse minekusse valdavalt positiivne.  

Vanemate suhtumist iseloomustab hea või pigem heana 76 protsenti küsitletutest, sõprade ja eakaaslaste 

suhtumist vastavalt 61 protsenti.  

Tööandjate suhtumist ei oska pooled küsitletutest hinnata kas seetõttu, et nad enne ajateenistust ei 

töötanud (otse töökohalt oli ajateenistusse tulnud 30 protsenti küsitletutest) või puudus neil info tööandja 

suhtumise kohta. Nende puhul, kes vastata oskasid, jaguneb tööandjate suhtumine suhteliselt võrdselt 

negatiivse ja positiivse poole vahel (25% suhtub hästi ja 22% halvasti). Eriti paistab tööandja negatiivne 

suhtumine silma kutsealuste vastuste puhul, kellel see kogemus on kahtlemata värskem – 25% nende 

tööandjatest suhtus ajateenistusse minekusse pigem negatiivselt, 24% positiivselt (vt. tabel 9). 
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Tabel 9 – Kuidas suhtusid Teie ajateenistusse asumisse Teie ... 

 Hästi Pigem hästi Pigem 

halvasti või 

halvasti 

Ei osanud 

seisukohta 

võtta/ ei tea 

... vanemad 45% 31% 14% 10% 

... sõbrad, eakaaslased 29% 32% 29% 10% 

... tööandja /kui töötasite/ 13% 12% 22% 53% 

 

1.5 Ajateenistuse ülesannetest  

Ajateenistuse eesmärk on välja õpetada Eesti kaitseks vajalikud reservüksused ja luua eeldused 

elukutseliste kaitseväelaste teenistusse võtmiseks. Kutsealuste ja ajateenistuse läbinute arusaamise 

kohaselt täidab aga ajateenistus ka muid olulisi eesmärke, mida peetakse kohati tähtsamakski kui sõjaliste 

oskuste omandamist.  

Kui reservväelaste hinnangutes peeti kõige olulisemaks ülesandeks nii esimesena mainituna kui ka kolme 

vastuse kokkuvõttes sõjaliste oskuste omandamist, siis kutsealused pidasid sõjaliste oskuste omandamist 

esimese valikuna küll kõige olulisemaks, kuid kolme valiku kogusummas tõusis sellega võrdselt oluliseks 

sotsiaalsete oskuste (käitumise, distsipliini ja meeskonnatunde) omandamine.  

Reservväelased tõstavad sõjaliste oskuste omandamise järel kolme valiku kogusummas enim esile 

sotsiaalsete oskuste ja meeskonnatöö omandamist ning füüsiliselt raskete ülesannete ja stressiga 

toimetulekut. 

Võrreldes kutsealustega tõid reservväelased ajateenistuse kolme olulisema ülesande seas sagedamini 

esile sõjaliste oskuste omandamist, füüsiliselt raskete ülesannete ning stressiga toimetulekuoskuste 

omandamist ning reservväe mobilisatsiooniks ettevalmistamist. Kutsealustest harvemini nimetasid 

reservväelased kolme olulisema ülesande seas sotsiaalsete oskuste õpetamist, tsiviilhädaolukordades 

käitumise oskuste andmist ning hea füüsilise ettevalmistuse andmist (vt. tabel 10). 

 

Tabel 10 – Mis eesmärke peaks täitma ajateenistus? 

 Reservväelased Kutsealused 

Kõige 

olulisem 

Kolm 

kokku 

Kõige 

olulisem 

Kolm 

kokku 

Õpetama sõjalisi oskusi 42% 70% 25% 50% 

Õpetama oskusi, kuidas saada hakkama füüsiliselt raskete 

ülesannete/ olude ning stressiga 

10% 49% 7% 44% 

Õpetama sotsiaalseid oskusi: käitumist, distsipliini, 

meeskonnatunnet 

13% 50% 22% 58% 

Õpetama oskusi tegutsemiseks tsiviilhädaolukordades (katastroofid, 

õnnetused) 

8% 33% 21% 50% 

Andma hea füüsilise ettevalmistuse ning juurutama sportlikku 

eluviisi ka kogu ülejäänud eluks väljaspool ajateenistust 

6% 31% 12% 42% 

Andma teadmisi Eesti põhiseaduslikust korrast ja riigikaitse 

põhimõtetest 

1% 14% 2% 12% 

Valmistama ette reservkaitseväge mobilisatsiooniks 17% 44% 5% 22% 

Ei oska öelda 3% 6% 
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2 Arvamused kaitseväest 

2.1 Kaitseväe üldine kuvand 

Suhtumist ajateenistusse mõjutab olulisel määral ka see, milline on Eesti Kaitseväe maine ajateenistusse 

asujate silmis, millisena selle organisatsiooni üksikuid külgi ette kujutatakse. Küsitlustulemustest selgub, et 

Eesti Kaitseväge peetakse organisatsiooniks, mis on distsiplineeritud, annab hea sõjalise väljaõppe ja 

eluks vajalikke oskusi. Sellega nõustub enamus nii kutsealustest kui ka reservväelastest. Enam kui 

pooled kutsealustest peavad kaitseväge ka kaasaegseks ning uuendustele avatud organisatsiooniks, mis 

on tehniliselt hästi varustatud. 

Kutsealuste hinnangud kaitseväe eri külgedele on oluliselt positiivsemad kui kaitseväega juba kokku 

puutunud reservväelastel. See näitab, et kaitseväe väljapoole suunatud kuvand on mõnevõrra ilusam kui 

seespool avanev tegelikkus. 

Oluline on kindlasti see, et valdava enamiku vastanute arvates ei ole kaitsevägi vägivaldne. Siiski 

suhtutakse kahtlevamalt kaitseväe demokraatlikkusse ja reservväelaste poolt ka tehnilisse 

varustatusesse. Tabelis 11 on toodud kaitseväge iseloomustavad omadused keskmiste hinnangute 

järjestuses: 

Tabel 11 – Keskmine nõustumine väidetega kaitseväe kohta  

Eesti Kaitsevägi ... KÕIK Ajateenistuse läbinud 

(reservväelased) 

Ajateenistusse kutsutud 

(kutsealused) 

keskmine keskmine nõus 

4 + 5 

ei ole 

nõus 

1 + 2 

keskmine nõus 

4 + 5 

ei ole 

nõus 

1 + 2 

... on distsiplineeritud 4,17 3,93 72% 7% 4,34 81% 4% 

... annab hea sõjalise väljaõppe 3,91 3,76 65% 10% 4,02 68% 6% 

... annab eluks vajalikke oskusi 3,90 3,66 59% 15% 4,06 69% 9% 

... on kaasaegne organisatsioon 3,57 3,33 50% 24% 3,74 61% 13% 

... on uuendustele avatud 3,50 3,27 46% 27% 3,66 55% 15% 

... annab võimalused karjääriks 3,42 3,30 45% 27% 3,50 49% 22% 

... on tehniliselt hästi varustatud 3,33 2,91 31% 35% 3,18 53% 15% 

... on demokraatlik 2,99 2,73 29% 42% 3,18 38% 26% 

... on vägivaldne 2,07 1,92 10% 73% 2,19 11% 55% 

Hinnangud anti viiepallisel skaalal, kus „5“ tähendas täielikku nõusolekut ja „1“ üldse mitte nõustumist 

Hinnangud kaitseväe avalikule kuvandile on tervikuna positiivsed ning on aastate lõikes püsinud väga 

stabiilsena. Võrreldes eelmiste aastatega on veidi paranenud kaitseväe tehnilisele varustusele antud 

hinnangud (vt. tabel 12). 
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Tabel 12 – Keskmine nõustumine väidetega kaitseväe kohta /trend 2011-2016/ 

Eesti Kaitsevägi ... KÕIK 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

... on distsiplineeritud 4,32 4,19 4,12 4,22 4,19 4,17 

... annab hea sõjalise väljaõppe 3,87 3,87 3,76 3,87 3,91 3,91 

... annab eluks vajalikke oskusi 3,99 3,91 3,80 3,90 3,90 3,90 

... on kaasaegne organisatsioon 3,57 3,48 3,41 3,51 3,63 3,57 

... on uuendustele avatud 3,55 3,45 3,39 3,50 3,50 3,50 

... annab võimalused karjääriks 3,43 3,30 3,21 3,32 3,42 3,42 

... on tehniliselt hästi varustatud 3,22 3,16 3,14 3,27 3,29 3,33 

... on demokraatlik 3,01 2,94 2,90 3,06 3,03 2,99 

... on vägivaldne 2,13 2,01 2,11 2,13 2,04 2,07 

Hinnangud anti viiepallisel skaalal, kus „5“ tähendas täielikku nõusolekut ja „1“ üldse mitte nõustumist 

 

2.2 Ootused ajateenistuses omandatavate oskuste osas.  

Ka kõik varasemad küsitlused on näidanud, et kõige enam loodetakse ajateenistusest saada ellujäämis- ja 

meeskonnatöö oskusi ning autojuhtimise oskust. Enam kui kaks kolmandikku venekeelsetest noortest 

loodavad parandada ka oma eesti keele oskust. 

Reservväelased tõstavad ajateenistuses omandatud oskustest esile kõige rohkem meeskonnatöö oskusi 

(omandas 63%), ellujäämisoskusi (59%) ning venekeelsed noored ka eesti keele oskust (54%).  

Pooled reservväelastest ütlesid, et ajateenistuses paranesid ka nende planeerimisoskused (55%) ja 

meditsiinilised oskused (51%).  

Erinevused ajateenijate ootuste ja reservväelaste poolt hinnatud tegelikkuse vahel on suur vaid 

ellujäämisoskuste ja autosõiduoskuste osas, väike on erinevus ootuste ja tegelikkuse vahel 

juhtimisoskuste osas (vt. tabel 13). 

Tabel 13 - Milliseid erioskusi Te ajateenistuses parandasite/ loodate parandada? 

 Kutsealused 2016 

(loodate parandada) 

Reservväelased 2016 

(parandasite) 

Reservväelased 2015 

(parandasite) 

Meeskonnatöö 63% 63% 64% 

Eesti keele oskus 

/venekeelsete noorte hulgas/ 

 

69% 

 

54% 

 

60% 

Ellujäämisoskused 72% 59% 51% 

Oskus oma tegevust planeerida 53% 55% 51% 

Meditsiinikoolitus, esmaabi 49% 51% 49% 

Juhtimisoskused 52% 44% 43% 

Autosõiduoskus 50% 27% 24% 
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Suhtumise kujunemisel kaitseväkke ning ajateenistusse on oluline kutsealuste ja ajateenijate arusaam 

kaitseväe ülesehituse ja toimimise spetsiifikast – sellest, et kaitseväes kehtivad teistsugused nõuded 

distsipliinile ja käskude täitmisele, kui need, mida ollakse harjunud nägema tsiviilelus.  

Palusime küsitletavatel teha valik kahe seisukoha vahel: 

- seisukoht A väidab, et kaitsevägi on üks osa ühiskonnast, kus peavad kehtima samasugused 

reeglid ja õigused nagu tsiviilelus; 

- seisukoht B väidab, et kaitseväe tõhusa toimimise huvides ei saa siin rakendada kõiki neid 

reegleid ja õigusi, mis kehtivad tsiviilelus. 

Küsitlustulemused viitavad sellele, et noormeeste arusaam kaitseväe spetsiifikast tugevneb ajateenistuse 

vältel: kolm neljandikku reservi arvatutest ja enam kui pooled kutsealustest nõustuvad sellega, et 

kaitsevägi peabki toimima tsiviilelust mõnevõrra erinevate reeglite järgi, tuginedes alluvussuhetele ja 

määrustikule. Samas 37% kutsealustest ja 18% ajateenistuse läbinutest sooviks näha kaitseväes 

suuremat demokraatiat ning toimimist ühiskonnaelu muudes sfääridega sarnaste reeglite alusel (vt. joonis 

5).  

Varasemates uuringutes on erinevus kutsealuste ja reservväelaste küsitlustulemustes olnud märgatavalt 

suurem (näiteks 2012. aasta uuringus toetas seisukohta A 52% ja seisukohta B 40% kutsealustest). Seega 

on ka kutsealuste arusaam kaitseväe spetsiifikast pikemas ajaperspektiivis muutunud.  

Joonis 5  – Kumb seisukoht on lähedasem Teie arusaamadele?  
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3 Hinnangud ajateenistusele 

3.1 Rahulolu ajateenistusega 

Ajateenistuse läbinud reservväelastelt küsiti, kuidas nad oma teenistusega kaitseväes rahule jäid ning 

paluti anda hinnanguid üksikutele ajateenistuse käiku puudutavatele aspektidele. Rahulolu ajateenistusega 

on jäänud eelmise aasta tasemele (Joonis 6). 

Joonis 6 – Kuidas Te jäite rahule oma teenistusega Eesti Kaitseväes?  

 

 

Rahulolu seos reservväelase sotsiaalse taustaga on jäänud sarnaseks varasemate aastatega. Kõige 

suurem on rahulolematus kõrgharidusega vastajate hulgas, kellest ei jäänud ajateenistusega rahule 43%, 

rahulolijate osakaal oli vaid 56%.  

Venekeelsed reservväelased on jäänud ajateenistusega rohkem rahule kui eestikeelsed – täiesti või 

üldiselt rahule jäi ajateenistusega vastavalt 77% ja 68%. 

Vanuserühmade võrdluses olulisi erinevusi ei esine. 

 

Rahulolu ajateenistusega on olnud aastate lõikes kõrge, kuid kuni 2010. aastani väga kõikuv. Kui aastatel 

2007, 2008 ja 2010 jäi ajateenistusega rahule kolm neljandikku ja rohkem vastanuist, siis alates 2011. 

aastast on ajateenistusega rahule jäänud keskmiselt kaks kolmandikku ja rahulolematu ligikaudu 

kolmandik reservväelastest. Tänavu jäi ajateenistusega rahule 70% reservväelastest, samas kui 

rahulolematuid oli 30% (vt. joonis 7). 
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Joonis 7 – Rahulolu ajateenistusega Eesti Kaitseväes 2007-2016  

 

 

Rahulolu või rahulolematus ajateenistusega saab alguse juba ajateenistusse tuleku motivatsioonist – need 

reservväelased, kes läksid ajateenistusse hea meelega või valmisolekust oma kohust täita, on 

ajateenistusega oluliselt rohkem rahul, kui need, kes oleks parema meelega ajateenistusse tulemata 

jätnud või tulid sinna täiesti vastumeelselt. Hea meelega või kohusetundest ajateenistusse tulnuist jäi 

sellega rahule kolm neljandikku, täiesti vastumeelselt tulnuist ja võimalusel eemalejäänutest veidi enam kui 

pooled (vt. tabel 14). 

 

Tabel 14 – Ajateenistusega rahulolu sõltuvalt suhtumisest ajateenistusse (%). 

Jäi ajateenistusega ... Läks ajateenistusse 

hea meelega 

Oli valmis oma 

kohust täitma 

Võimalusel poleks 

läinud/ läks täiesti 

vastumeelselt 

... täiesti rahule 30 14 8 

... üldiselt rahule 46 64 45 

... pigem ei jäänud rahule 17 17 29 

... ei jäänud üldse rahule 6 4 17 

 

Ajateenistuse vältel läbi elatud edukogemus suurendab rahulolu. Nii on ajateenistusega rahulolu suurem 

nende reservväelaste seas, kes lõpetasid ajateenistuse kas jaoülemana või reservrühmaülemana; 

reakooseisus ajateenistuse lõpetanud reservväelaste seas jääb rahulolu ajateenistusega madalamaks. Nii 

jäi jaoülemana ajateenistuse lõpetanud reservväelastest ajateenistusega rahule 75 protsenti ning 

reservrühmaülematest 85 protsenti. Reakoosseisu ajateenijatest jäi ajateenistusega rahule 66 protsenti. 

 

Ajateenistusega ei jäänud rahule 199 reservväelastest vastajat, kel paluti lahtise vastusena kirja panna 

oma rahulolematuse põhjused ehk selle, millega nad ajateenistuses rahule ei jäänud.  
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Rahulolematuse põhjustena mainiti kõige sagedamini ajateenistuse organiseerimatust ja ajaraiskamist 

(34%), teisena aga kaadri ebapädevust ja halba suhtumist ajateenijatesse (32%).  

17 protsenti märkis, et neil tuli ajateenistuse vältel täita mõttetuid ülesandeid, 12 protsenti pidas 

ajateenistuse kestust liialt pikaks. Märgiti ka väljaõppe madalat kvaliteeti (7%) ja kaevati sportimise 

või vaba aja veetmise väheste võimaluste üle (7%). 5 protsenti tõi esile kehvi elamistingimusi ja/või 

toitlustamist ning 2 protsenti ei saanud aega teenima minna sinna, kuhu soovis.  

 

Kui vaadata rahulolu ajateenistuse väeüksuste lõikes, siis on rahuolijate osakaal kõikjal suurem kui 

rahulolematute osa.  

Kõige kõrgem oli rahulolu ajateenistusega Pioneeripataljonis (82%) ja Mereväebaasis (ehkki viimast 

näitajat ei saa vastanute väikese hulga tõttu statistiliselt usaldusväärseks pidada). Tundub, et 

Mereväebaasis varieerubki rahulolu aastase intervalliga, mis ilmselt sõltub sellest, kas konkreetse aasta 

ajateenijad läbivad teenistuse merel või kaldateenistuses.  

Samas küündis mitmetes üksustes ajateenistusega rahulolematute osatähtsus siiski küllaltki kõrgele. Üle 

40 protsendi rahuolematuid oli Staabi- ja sidepataljonis (46%) ja Suurtükiväepataljonis (44%). Rohkem kui 

kolmandik oli rahulolematuid 1. Jalaväebrigaadi tagalapataljonis (38%), Kalevi jalaväepataljonis (36%) ja 

Logistikapataljonis (37%).  

Läbi aastate on stabiilselt kõrge rahuloluga silma paistnud Pioneeripataljon, Vahipataljon ning Kuperjanovi 

ja Viru jalaväepataljonid (vt. tabel 15). 

Tabel 15 – Hinnang ajateenistusele väeüksuste lõikes 

TEENISTUS-

KOHT 

täiesti või üldiselt rahul  ei jäänud pigem või üldse rahule 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Mereväebaas* 89% 50% 68% 46% 85% 54% 11% 50% 32% 38% 15% 45% 

Pioneeripataljon 82% 76% 75% 66% 73% 61% 18% 24% 25% 35% 27% 39% 

Vahipataljon 70% 78% 73% 73% 72% 58% 29% 22% 28% 26% 29% 41% 

1. jalaväebrigaadi 

tagalapataljon 

63% 60% 77% 58% 70% X 38% 40% 20% 39% 30% X 

Kuperjanovi 

jalaväepataljon 

70% 74% 69% 69% 69% 70% 29% 25% 28% 31% 27% 30% 

Õhutõrjepataljon 67% 67% 52% 58% 69% 65% 33% 30% 45% 41% 30% 35% 

Suurtükiväe-

pataljon** 

56% 67% 71% 67% 69% 71% 44% 27% 28% 34% 31% 26% 

Staabi- ja 

sidepataljon 

53% 52% 58% 35% 66% 43% 46% 45% 36% 65% 34% 50% 

Viru jalaväe-

pataljon 

70% 74% 64% 66% 65% 76% 29% 26% 30% 32% 35% 22% 

Logistikapataljon 63% 71% 73% 44% 63% 59% 37% 25% 27% 56% 35% 40% 

Kalevi 

jalaväepataljon 

64% 57% 73% X X X 36% 39% 27% X X X 

Kõik kokku: 69% 70% 67% 63% 69% 65% 30% 28% 31% 36% 30% 34% 

* Mereväebaasi ja Suurtükiväepataljoni kohta antud vastuste arv oli usaldusväärseteks järeldusteks liiga väike 
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3.2 Hinnangud väeosa ohvitseridele 

Ajateenistusega rahulolu üheks oluliseks teguriks on ülemate professionaalsus ja nende suhtumine 

ajateenijatesse. Reservväelaste poolt nende tegevusele antud hinnangute juures on üldiseks 

seaduspärasuseks, et kõrgemate auastmetega ohvitserid pälvivad ka kõrgemaid hinnanguid. 

Nii tänavu kui ka enamikus varasemates uuringutes on küsitletud kõige kriitilisemad nooremallohvitseride 

tegevuse suhtes, kellega ajateenijad igapäevaselt kõige enam kokku puutuvad, samas kui kõrgemate 

auastmetega ohvitsere hinnatakse kõrgemalt (vt. tabel 16). Tegevväelastest allohvitseridele ja 

ohvitseridele antud keskmine hinnang on võrdne, kõige kõrgema hinde pälvivad väeosa ülemad. 

Tabel 16 - Keskmised hinnangud väeosa ohvitseridele  

„5“ – väga hea;  

„1“ – väga halb 

2014 2015 2016 

Keskmine Keskmine Keskmine Hea (4 + 5) Halb (1 + 2) 

Ajateenijatest allohvitserid 3,45 3,58 3,56 59% 17% 

Tegevväelastest allohvitserid 3,56 3,85 3,89 67% 9% 

Tegevväelastest ohvitserid 3,62 3,76 3,80 69% 10% 

Väeosa ülem 4,08 3,97 4,00 72% 11% 

Nii nagu rahulolu ajateenistusega, jagunevad ka hinnangud väeosa ohvitseridele ebaühtlaselt erinevate 

väljaõppekeskuste lõikes (vt. tabel 17). Kõige suurem varieeruvus iseloomustab väeosa ülematele antud 

hinnangute keskmisi: madalaima hinnangu pälvis juba teist aastat järjest Logistikapataljoni ülem (eelmisel 

aastal 2,91, tänavu 2,31), kõrgemad hinnangud aga Suurtükiväepataljoni, Õhutõrjepataljoni ja Kuperjanovi 

jalaväepataljoni ülemad. Keskmisest kõrgem oli hinnang ka Vahipataljoni ülemale (4,25), kellele hinne 4,33 

oli eelmisel aastal kõrgeim.  

Mereväebaasis ja Pioneeripataljonis pälvisid keskmisest kõrgemaid hinnanguid tegevväelastest 

allohvitserid ja ohvitserid. Siiski tuleks Mereväebaasi tulemusi käsitleda ettevaatusega, sest selles üksuses 

teeninuid oli vastanute seas ainult üheksa.  

Tabel 17 – Hinnang väeosa ohvitseridele väeüksuste lõikes 

 Ajateenija- 

allohvitser 

Tegevväelane 

allohvitser 

Tegevväelane 

ohvitser 

Väeosa 

ülem 

Viru jalaväepataljon 3,66 4,03 3,72 3,90 

Suurtükiväepataljon** 3,00 3,18 3,89 4,47 

Kuperjanovi jalaväepataljon 3,44 3,81 3,85 4,36 

Õhutõrjepataljon 3,36 3,85 3,86 4,43 

Pioneeripataljon 3,58 4,14 4,26 4,17 

Logistikapataljon 3,52 3,63 3,84 2,31 

Vahipataljon 3,75 3,81 3,44 4,25 

Mereväebaas** 3,56 4,33 4,22 4,13 

Staabi- ja sidepataljon 3,64 3,79 3,40 3,97 

Tagalapataljon 3,54 3,52 3,52 4,08 

Kalevi jalaväepataljon 4,00 4,30 3,27 3,32 

Kõik kokku: 3,56 3,89 3,80 4,00 

** Vastajate arv on üldistuste tegemiseks liiga väike  
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Kui püüda leida tabelis 17 toodud keskmiste hinnangute seoseid ajateenistusega üldrahuloluga, siis 

näeme, et neis üksustes, kus tegevväelastest allohvitseridele ja ohvitseridele anti kõrgeid hinnanguid 

(Pioneeripataljon, Mereväebaas), oli ka ajateenistuse läbinute rahulolu kõrgem. Suurtükiväepataljonis aga, 

kus ajateenistusega rahulolematute osakaal ulatus üle 40 protsendi, jäi hinnang väeosa allohvitseridele 

keskmisest madalamaks. 

Kuid kindlasti tuleb ajateenistusega rahulolu mõjutavaid tegureid lisaks isikkoosseisule otsida ka teenistuse 

iseloomust ja teenistustingimustest. Selleks paluti reservväelastel hinnata viiepalli-süsteemis ka oma 

ajateenistuse erinevaid külgi (vt. järgmine ptk.) 

 

3.3 Hinnangud ajateenistuse erinevatele külgedele. 

 

Olulist mõju ajateenistusega rahulolule avaldavad tingimused, milles väljaõpe kulgeb. Küsimustikus 

loetletud teguritest saavad kõige kõrgemaid hinnanguid head suhted teiste ajateenijatega ning 

elamistingimused. Kõige enam nurisetakse vaba aja veetmise ja sportimisvõimaluste üle (vt. tabel 

18). 

Võrreldes 2014. aastaga on keskmised hinnangud kõigi vaatlusaluste aspektide suhtes tõusnud. Kõige 

enam on paranenud hinnangud elamistingimustele. Võrreldes eelmise aastaga on muutused minimaalsed, 

pisut on halvenenud toitlustamisele ja koduste külastamisele antud hinded.  

Tabel 18 – Keskmised hinnangud ajateenistuse erinevatele külgedele 

 2014 2015 2016 

 Keskmine Keskmine Keskmine hea 

4+5 

Halb 

1+2 

Suhted teiste ajateenijatega 4,22 4,28 4,23 85% 4% 

Elamistingimused 3,74 4,16 4,19 81% 6% 

Väljaõppe tase 3,81 3,88 3,91 74% 8% 

Toitlustamine 3,68 3,87 3,70 61% 16% 

Suhted ülematega 3,75 3,83 3,91 73% 7% 

Võimalused külastada koduseid 3,65 3,81 3,68 66% 14% 

Meditsiiniabi 3,49 3,56 3,66 59% 16% 

Sportimisvõimalused 3,19 3,36 3,41 50% 24% 

Võimalused vaba aja veetmiseks 2,84 2,88 2,96 34% 34% 

Reservväelased 

 

Kui vaadata, milliseid külgi peavad kutsealused eelseisva ajateenistuse juures oluliseks, siis on nende 

ootused 5-palli skaalal hinnatuna märksa kõrgemad, kui reservväelaste reaalne rahulolu nendega. 

Võrreldes eelmise kahe aastaga on kutsealuste ootused ajateenistuse erinevate külgede suhtes olnud 

stabiilselt kõrged (vt. tabel 19). 
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Tabel 19 - Ootused ajateenistuse erinevate külgede suhtes 

 2014 2015 2016 

 Keskmine Keskmine Keskmine Väga oluline 

„5“ 

Oluline 

„4“ 

Väljaõppe tase 4,51 4,54 4,47 64% 23% 

Elamistingimused 4,46 4,52 4,46 59% 27% 

Toitlustamine 4,63 4,63 4,66 72% 19% 

Meditsiiniabi 4,68 4,67 4,69 74% 18% 

Sportimisvõimalused 4,55 4,54 4,48 62% 25% 

Suhted teiste ajateenijatega 4,50 4,57 4,55 66% 22% 

Suhted ülematega 4,43 4,51 4,50 64% 23% 

Võimalused vaba aja veetmiseks 4,46 4,53 4,42 60% 23% 

Võimalused külastada koduseid 4,49 4,54 4,51 68% 17% 

Kutsealused 

 

Et hinnata, milline on ajateenistuse erinevate külgede seos reservväelaste üldrahuloluga ajateenistusega, 

vaatleme tabelis 20 keskmiseid hinnanguid ajateenistuse erinevatele külgedele väeüksuste lõikes.  

Tabel 20 – Hinnang teenistustingimustele väeüksuste lõikes 

Pataljon Välja-

õpe  

Elamis 

ting. 

Toit Medit-

siin 

Sport Suhted 

teis-

tega 

Suhted 

ülema-

tega 

Vaba 

aeg 

Kodus 

käi-

mine 

Viru  3,97 4,11 2,88 3,73 2,95 4,31 3,89 2,82 3,70 

Suurtükiväe** 3,67 4,39 4,28 3,56 3,56 4,17 3,72 3,33 3,78 

Kuperjanovi 4,02 4,13 3,95 3,61 3,98 4,15 3,88 3,21 3,39 

Õhutõrje 3,71 4,18 4,40 3,93 3,64 4,18 4,09 3,45 4,31 

Pioneeri 3,89 4,23 4,56 3,91 3,48 4,21 4,32 3,09 4,19 

Logistika 3,75 4,49 4,08 3,44 2,67 4,29 3,98 2,14 3,24 

Vahi 3,95 4,81 2,62 3,63 3,57 4,38 3,76 2,81 3,78 

Mereväe** 4,00 5,00 2,67 3,89 4,33 4,11 4,22 3,00 4,33 

Staabi-side 3,59 3,47 3,02 2,97 3,07 4,26 3,54 2,51 3,55 

Tagala 3,54 4,33 3,71 3,70 3,13 4,29 3,57 3,21 3,92 

Kalevi 4,32 3,00 3,32 4,32 3,59 4,32 3,55 2,64 3,64 

Kõik kokku: 3,91 4,19 3,70 3,66 3,41 4,23 3,91 2,96 3,68 

** Vastajate arv on üldistuste tegemiseks liiga väike 

 

Sarnaselt eelmisele küsitlusele paistavad ka seekord keskmisest kõrgemate hinnangutega silma 

Suurtükiväepataljon, Kuperjanovi jalaväepataljon, Õhutõrjepataljon ja Pioneeripataljon.  

Võrreldes ülejäänud üksustega on rahulolu keskmiselt madalam Staabi- ja Sidepataljonis, Viru 

jalaväepataljonis ja Logistikapataljonis 
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3.4 Ajateenistuse mõju reservväelase arengule 

81 protsenti ajateenistuse läbinutest tunneb ennast teenistusaja järel enesekindlamana, 79% targema ja 

kogenenumana ning 69% füüsiliselt tugevamana. Sarnaseid hinnanguid oma arengu suhtes väljendati ka 

kahel varasemal aastal (vt. joonis 8).  

 

Joonis 8 – Kas olete pärast ajateenistuse läbimist ...  

 

Põhilisi ajateenistusest saadud oskusi ja kogemusi paluti reservväelastel nimetada ka lahtise vastusena. 

Neis vastustes tõsteti esile eelkõige isiksuse arengut ja eneses suuremale selgusel jõudmist (18% 

vastanutest) ning meeskonnatöö ning teistega arvestamise oskusi (16%).  

Pingetaluvuse tõusu ja stressiga toimetuleku paranemist nimetas oma vastustes 14%, sõjaliste 

oskuste kasvu 12%, füüsilist arengut ja rasketes oludes toimetulekut ning juhtimisoskuste ja –

kogemuste omandamist 10%, distsipliini ja ajakasutuse paranemist 8 protsenti. 

Viis protsenti pidas ajateenistuses omandatust kõige väärtuslikumaks meditsiinilisi oskusi, 4 protsenti sai 

või parandas ajateenistuses olles autojuhtimise ja erineva liikuvtehnikaga töötamise oskusi,. 

Kaheksa protsenti vastanutest pidas selles vastuses vajalikuks ära märkida ajateenistuses saadud 

negatiivseid kogemusi. 
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3.5 Määrustikuvälised suhted kaitseväes 

 

Seda, et määrustikuväliseid suhteid tuleb kaitseväes harva ette, võib järeldada juba teenistustingimustele 

antud hinnangutest, milles suhteid kaas-ajateenijatega said erinevate ajateenistuse komponentide seas  

kõige positiivsema keskmise hinnangu (heaks või väga heaks hindas suhtes teenistuskaaslastega 85% 

reservväelastest, halvaks või väga halvaks vaid 4 protsenti). Suhteid ülemustega hindas heaks või väga 

heaks vastavalt 73% ning halvaks või väga halvaks 7% reservväelastest. 

Eelnevat kinnitavad ka vastused küsimusele ajateenistuse vältel kogetud kiusamise või diskrimineeriva 

käitumise kohta. 84 protsenti reservväelastest ei ole kogenud diskrimineerivat käitumist oma 

teenistuskaaslaste poolt ning 82 protsenti pole seda kogenud ka jao- või rühmaülemate poolt. Need 

näitajad on püsinud stabiilselt madalana läbi mitme varasema küsitluse. 

Oma teenistuskaaslaste poolt väitis kiusamist või diskrimineerivat käitumist kogenud olevat 16 protsenti 

reservväelastest (eelmises küsitluses 14%), jao- või rühmaülemate poolt aga 18 protsenti (eelmises 

küsitluses 16%).  

 

Mõistagi ei jagune kiusamisjuhtumid erinevate väeosade vahel ühtlaselt – suurema vastajate arvuga 

üksustest on jao- ja rühmaülemate poolt toime pandud kiusamisjuhtumeid rohkem esinenud 

Õhutõrjepataljonis, kõige vähem on neid olnud Pioneeripataljonis (kus teeninud reservväelaste rahulolu oli 

ka kõige kõrgem). 

Võrreldes eelmise aastaga on kiusamisjuhtumid teenistuskaaslaste poolt sagenenud Vahipataljonis ja 

Õhutõrjepataljonis, pisut vähenenud, ent endiselt üle 20-protsendi ulatuvad need Tagalapataljonis. 

Kiusamisjuhud jao- või rühmaülemate poolt on kasvanud üle 30-protsendi taseme Suurtükiväepataljonis ja 

Tagalapataljonis ning on suurenenud ka Kalevi pataljonis ja Kuperjanovi jalaväepataljonis. 20-protsendi 

tase on säilinud Õhutõrjepataljonis (vt. tabel 21). 

Tabel 21 – Ajateenistuse vältel koges kiusamist või diskrimineerivat käitumist... 

 Teenistuskaaslaste poolt Jao- või rühmaülemate poolt 

 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Õhutõrjepataljon 8% 13% 9% 20% 21% 17% 20% 20% 

Tagalapataljon 11% 6% 32% 21% 17% 11% 20% 33% 

Viru jalaväepataljon 16% 11% 13% 11% 15% 26% 19% 17% 

Kalevi pataljon X 11% 14% 18% X 19% 19% 27% 

Vahipataljon 11% 8% 12% 22% 13% 14% 19% 11% 

Mereväebaas** 15% 18% 17% 11% 38% 29% 17% 11% 

Suurtükiväepataljon** 12% 0% 12% 6% 10% 14% 17% 39% 

Kuperjanovi jalaväepataljon 9% 14% 17% 19% 15% 16% 15% 23% 

Logistikapataljon 4% 11% 9% 16% 11% 16% 15% 2% 

Staabi- ja sidepataljon 14% 2% 8% 14% 30% 5% 13% 19% 

Pioneeripataljon 8% 8% 15% 14% 13% 8% 4% 11% 

** Vastajate arv on üldistuste tegemiseks liiga väike 
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Lahtistes vastustes paluti täpsustada, milles see kiusamine või diskrimineerimine väljendus. 

Teenistuskaaslaste poolt kogetud kiusamist ning diskrimineerivat käitumisena toodi enamasti esile 

mõnitamist, sõimu ja ähvardusi (24%) ning erinevas vormis toimuvat halvustamist (18%). 9 protsenti pidas 

kiusamiseks lõõpimist ja nokkimist, füüsilist vägivalda mainiti vaid 7% kiusamist kogenute poolt. 

Venekeelsete vastanute seas esines diskrimineerimiskogemusi rohkem (25%) kui eestlaste puhul. 

Jao- või rühmaülemate-poolne kiusamine/diskrimineeriv käitumine väljendus enamasti (vastanu meelest) 

ebaõiglaste karistuste ja täiendavate ülesannete määramises (16%), ülbitsemises (14%), kellegi 

eelistamises (13%), mõnitamises (10%) ja karjumises (6%).  

Ülemate negatiivne suhtumine, sõimamine ja mõnitamine olid ju ka üheks peamiseks ajateenistusest 

saadud negatiivseks kogemuseks (vt. käesoleva uuringukokkuvõtte ptk 3.1).  

 

3.6 Ajateenistuse jooksul saadud karistustest 

Tihti kipuvad ajateenistuses viibijad kiusamise või diskrimineerimisena tõlgendama ka määrustiku 

rikkumise eest määratud kaitseväelisi karistusi. Küsitlusele vastanud reservväelastest said ajateenistuse 

vältel karistada vähesed – karistuse oli saanud 18% reservväelastest, sealjuures 2% korduvalt ning 16% 

ühel või paaril korral. Märksa enam (54%) reservväelastest sai ajateenistuse jooksul erinevaid ergutusi ja 

preemiaid, sealjuures 10% oli saanud ergutusi/preemiaid korduvalt ning 44% ühel või paaril korral. 

Võrreldes eesti emakeelega vastajatega olid karistamisega enam kokku puutunud muu emakeelega 

vastajad, kellest 9% oli ajateenistuse vältel kandnud karistusi korduvalt ning 27% kuni paaril korral 

(eestlastest vastavalt 2% ja 15%).  

Vastajaid, kes olid ajateenistuse vältel saanud ergutusi/preemiaid, oli venekeelsete reservistide seas aga 

keskmisest vähem: kui eestlastest pälvis ergutusi ja preemiaid 55%, siis venekeelsetest 41%. 

Ergutusi ja preemiaid jagati oluliselt enam kõrgema positsiooni saavutanud reservväelastele: jaoülematest 

või reservrühmaülematest oli preemiaid saanud 71-73%, sealjuures 23-29% korduvalt). 

 

3.7 Arvestamine ajateenijate erineva füüsilise võimekusega 

Uuringus sisaldus küsimus ka selle kohta, kas väljaõppes ja kehalise kasvatuse tundides arvestati 

ajateenistuse alguses noormeeste erineva füüsilise võimekusega (vt. joonis 9).  

Joonis 9 – Kas väljaõppe alguses arvestati ajateenijate erinevate füüsiliste võimetega?  
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Nende vastajate osakaal, kelle hinnangul ajateenijate erinevaid füüsilisi võimeid arvestatakse, on jäänud 

viimastes uuringutes püsima samale tasemele. Kui kolm aastat tagasi väitis 58% küsitletutest, et füüsiliste 

võimetega kas täielikult või mõningal määral arvestati, siis üle-eelmisel aastal oli kasvas vastav näitaja 62 

protsendile ning aasta tagasi tõusis tasemele 66%.  

Füüsilisi võimeid ei võetud pigem/üldse arvesse 36% vastajate hinnangul (võrdluseks: 2015 oli vastav 

näitaja 32 protsenti, 2014 - 35% ning 2013. aastal - 39%). 

Olukord on erinev väeüksuste lõikes: ajateenijate füüsilist võimekust ei võetud arvesse poolte 

reservväelaste arvates Tagalapataljonis, Staabi- ja Sidepataljonis ning Suurtükiväepataljonis, enam kui 40 

protsendi arvates aga ka Õhutõrjepataljonis, Kuperjanovi jalaväepataljonis ja Logistikapataljonis (vt. tabel 

22).  

Tabel 22 – Väljaõppes arvestati ajateenijate erineva füüsilise võimekusega 

 Täielikult Mõningal määral Pigem või üldse mitte 

Vahipataljon 16% 59% 24% 

Pioneeripataljon 25% 40% 35% 

Viru jalaväepataljon 18% 61% 20% 

Staabi- ja sidepataljon 24% 25% 50% 

Logistikapataljon 12% 47% 41% 

Suurtükiväepataljon** 11% 39% 50% 

Kalevi jalaväepataljon 32% 50% 19% 

Kuperjanovi jalaväepataljon 14% 42% 43% 

Õhutõrjepataljon 7% 49% 42% 

Tagalapataljon 29% 17% 54% 

Mereväebaas** 11% 67% 22% 

KÕIK KOKKU 17% 46% 36% 

** Vastajate arv on üldistuste tegemiseks liiga väike 
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4 Teenistusest  reservväelasena. 

4.1 Informeeritus õigustest ja kohustustest 

Reservi arvatutelt küsiti, kas neid informeeriti piisavalt nende õigustest ja kohustustest reservväelasena 

ning kuidas nad suhtuvad reservväelaste õppekogunemisel osalemisse. Võrreldes kahe eelmise aastaga 

on reservi arvatute informeerimises astutud samm edasi.  

Piisavalt või mõningal määral sai reservväelase õiguste ja kohustuste kohta informatsiooni 73 protsenti 

küsitletutest (võrdluseks: 2015. aastal 61%, 2014. aastal 63%, 2013. aastal 69%).  

Reservväelastest 18% ütles, et teda on informeeritud ebapiisavalt (2015 ja 2014 vastavalt 25% ja 2013. 

aastal 20%) ning 7 protsendi sõnul üldse mitte (varasematel aastatel ca kümnendik) (vt. joonis 10). 

Joonis 10 – Kas ajateenistusest lahkumisel anti piisavalt informatsiooni õigustest ja kohustustest 

reservväelasena? 

 

 

Ka informatsiooni andmisele antakse väeosade lõikes erinevaid hinnanguid. Reservväelaste 

informeerimisel teevad korralikku tööd Mereväebaas, Vahipataljon, Kuperjanovi jalaväepataljon ja 

Pioneeripataljon. Tõsiseid puudujääke paistab selles osas olevat Kalevi pataljonis ja Logistikapataljonis  

(vt. tabel 23).  

Tabel 23  - Kas ajateenistusest lahkumisel anti informatsiooni ... 

 Staabi- 

ja side-

pataljon 

Vahi-

patal-

jon 

Viru 

jalaväe-

pataljon 

Kuper-

janovi 

pataljon 

Suur-

tükiväe-

pataljon** 

Õhu-

tõrje-

pataljon  

Pio-

neeri-

pataljon 

Logis-

tika-

pataljon 

Mere-

väe-

baas** 

Tagala-

pataljon 

Kalevi 

pataljon 

täiesti 

piisavalt 
34% 57% 24% 55% 28% 24% 53% 14% 78% 13% 14% 

mõningal 

määral 
27% 35% 40% 33% 39% 38% 39% 29% 22% 46% 27% 

ebapiisavalt 

v. üldse mitte 
34% 8% 36% 11% 34% 37% 9% 53% - 37% 55% 

** Vastajate arv on üldistuste tegemiseks liiga väike 
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Valdav osa (92%) reservväelastest sai ajateenistusest lahkumisel teavet kohustusest ilmuda kutse korral 

reservõppekogunemisele. Samas võimalustest taotleda vabastust reservõppekogunemisel osalemisest sai 

teavet 53%, kohustusest teavitada KRA-d oma kontaktandmete muutumisest 59% ning kohustusest 

teavitada KRA-d olulistest muutustest oma tervislikus seisundis 58%. 

Viimatinimetatud teemade puhul ilmneb selge seos ka hinnangutega informatsiooni piisavusele: mida 

kõrgemalt hinnati info piisavust, seda sagedamini olid reservväelased saanud infot kõigil erinevatel 

teemadel (vt. tabel 24). 

Tabel 24  - Kas ajateenistusest lahkumisel anti informatsiooni järgnevate valdkondade kohta... 

Kas teid informeeriti... 

Kõik 

reserv-

väelased 

Kas sai ajateenistusest lahkumisel piisavalt 

informatsiooni 

Täiesti 

piisavalt 

Mõningal 

määral 

Pigem 

ebapiisavalt Üldse mitte 

Kohustusest ilmuda kutse korral 

reservõppekogunemisele 92% 97% 96% 83% 72% 

Võimalustest taotleda vabastust 

reservõppekogunemisel osalemisest 53% 81% 50% 16% 19% 

Kohustusest teavitada KRA-d oma 

kontaktandmete muutumisest 59% 82% 63% 22% 16% 

Kohustusest teavitada KRA-d 

muutustest tervislikus seisundis, kui 

need on sedavõrd olulised, et 

muudaksid teie tervise vastavust 

tervisenõuetele 58% 85% 59% 17% 14% 

 

4.2 Rahulolu õppusega Kevadtorm 

Ajateenistuse lõpus toimunud õppusega Kevadtorm jäid rahule ligikaudu pooled reservväelastest, 

sealjuures 10% täiesti rahule ning 38% üldiselt rahule. Rahulolematust väljendas 45% küsitletutest (vt. 

joonis 11). Tulemus on küllaltki sarnane eelmisel aastal õppusele Siil antud hinnangutega – tookord jäi 

õppusega rahule 49% ning ei jäänud rahule 46% reservväelastest.  

Joonis 11 – Kuivõrd rahule Te jäite ajateenistuse lõpus toimunud õppusega Kevadtorm? 
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Üksuste võrdluses jäid õppusega kõige sagedamini rahule Staabi- ja Sidepataljonis aega teeninud 

reservväelased (66%). Keskmisest suurem oli rahulolu ka Kalevi pataljonis, Pioneeripataljonis, Viru 

jalaväepataljonis, Õhutõrjepataljonis ja Logistikapataljonis. (vt. tabel 25). 

Rahulolematust õppusega väljendasid kõige sagedamini Tagalapataljonis, Suurtükiväepataljonis ja 

Kuperjanovi jalaväepataljonis aega teeninud reservväelased. Vahipataljonis teeninutest ei andnud pooled 

vastanutest oma hinnangut – tõenäoliselt nad sarnaselt Mereväebaasis teeninutega õppusel ei osalenud. 

Tabel 25  - Kuivõrd rahule Te jäite ajateenistuse lõpus toimunud suurõppusega Kevadtorm... 

 Staabi- 

ja side-

pataljon 

Vahi-

patal-

jon 

Viru 

jalaväe-

pataljon 

Kuper-

janovi 

pataljon 

Suur-

tükiväe-

pataljon** 

Õhu-

tõrje-

pataljon  

Pio-

neeri-

pataljon 

Logis-

tika-

pataljon 

Tagala-

pataljon 

Kalevi 

pataljon 

täiesti v 
üldiselt rahule 

66% 27% 57% 38% 39% 53% 58% 53% 38% 59% 

üldse/pigem 
ei jäänud 
rahule 

25% 27% 38% 59% 61% 44% 42% 45% 63% 41% 

Mereväebaas õppusel ei osalenud 

 

 

4.3 Valmisolek õppekogunemistel osalemiseks 

Kahtlemata avaldab valmisolekule õppekogunemistel osaleda eelkõige mõju see, kui rahule jäid 

reservväelased lõppenud ajateenistusega. Kuid kindlasti mängib selles oma osa ka vähene informeeritus 

oma õigustest ja kohustustest reservväelasena. 

Hea meelega osaleks tulevastel õppekogunemistel viiendik (22%) reservväelastest, valmisolekust oma 

kohust täita tuleks osalema veel 34 protsenti. Neljandik reservväelastest jätaks aga õppustele võimaluse 

korral minemata ja kümnendikule oleks see täiesti vastumeelne (vt. joonis 12).  

Valmisolek reservväelaste õppekogunemisel osaleda on ligikaudu samal tasemel nagu see oli ka aastatel 

2012, 2013 ja 2015. (vt. joonis 13).  

Joonis 12 – Kui Teid mõne aja pärast kutsutakse reservväelaste õppekogunemisele, siis kas Te ... 
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Joonis 13 – Valmisolek osaleda reservväelaste õppekogunemisel 

 

 

Valmisolek reservõppekogunemistel osaleda on seotud sellega, milline oli reservväelase rahulolu läbitud 

ajateenistusega. Nende seas, kes ei jäänud oma ajateenistusega rahule, on ka rohkem reservkogunemiste 

suhtes negatiivselt meelestatud vastajaid (vt. tabel 26). Mõju avaldab ka Kevadtormil osalemise kogemus 

– neist, kes sellel osalemisega rahule jäid, oleks 71% valmis taolisel üritusel ka edaspidi reservväelasena 

osalema. 

 
 
Tabel 26  – Valmisolek RÕK-il osalemiseks sõltuvalt rahulolust ajateenistusega 

 Kõik ajateenistusega Õppusega Kevadtorm 

Jäi 

rahule 

Ei jäänud 

rahule 

Jäi rahule Ei jäänud 

rahule 

Läheksite hea meelega 22% 30% 6% 28% 17% 

Oleksite valmis kohust täitma 34% 40% 20% 36% 32% 

Jätaksite võimaluse korral minemata 25% 19% 38% 19% 30% 

See oleks täiesti vastumeelne 10% 2% 28% 6% 14% 

Ei oska öelda 9% 9% 8% 11% 7% 

 

Nii nagu erinevate väeüksuste lõikes oli erinev rahulolu ajateenistusega, on erinev ka neis üksustes 

teeninud reservväelaste valmisolek tulevikus õppekogunemistes osaleda (vt. tabel 27).  
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Tabel 27  – Valmisolek reservväelaste õppekogunemisel osalemiseks 

 Staabi- 

ja side-

pataljon 

Vahi-

pataljon 

Viru 

jalaväe-

pataljon 

Kuper- 

janovi 

pataljon 

Suurtüki

väepatal

jon** 

Õhu-

tõrje-

pataljon  

Pio-

neeri-

pataljon 

Logis-

tika-

pataljon 

Mere-

väe-

baas** 

Tagala 

pataljon 

Kalevi 

pataljon 

Läheks hea 

meelega 
14% 16% 28% 26% 22% 18% 23% 14% 44% 4% 18% 

Oleks valmis 

kohustust 

täitma 

27% 41% 39% 29% 44% 29% 46% 31% 22% 38% 36% 

Jätaks 

võimalusel 

minemata 

37% 27% 17% 26% 11% 24% 14% 37% 11% 29% 23% 

Oleks täiesti 

vastumeelne 
12% 16% 5% 11% 17% 13% 4% 12% 22% 25% 5% 

** Vastajate arv on üldistuste tegemiseks liiga väike 

 

Kõrgema motivatsiooniga reservõppekogunemistel osalemiseks paistavad silma Pioneeripataljon, Viru 

jalaväepataljon, Suurtükipataljon ja Mereväebaas (viimases kahes on vastajate arv küll statistiliselt 

usaldusväärsete järelduste tegemiseks liiga väike).  

Õppekogunemisel osalemise suhtes tunnevad kõige enam tagala- ja logistikateenistuses ning Staabi ja 

Sidepataljonis teeninud reservväelased. 
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5 Valmisolek tegevteenistuseks peale ajateenistuse lõppu 

5.1 Suhtumine ettepanekusse asuda tegevteenistusse 

Nii reservväelastelt kui kutsealustelt küsiti, kuidas nad reageeriksid, kui neile tehtaks ettepanek pärast 

ajateenistuse läbimist asuda tegevteenistusse. Elukutseliseks kaitseväelaseks saamisest võiks olla 

huvitatud ligikaudu kümnendik tulevastest ning endistest ajateenijatest. 

Nii kutsealuste kui ka reservväelaste seas oli 6 protsenti neid, kes sellise ettepanekuga kindlasti ja 5 

protsenti, kes tõenäoliselt nõustuks. Sõltuvalt pakutavatest tingimustest oleks nõus kaitseväelase ametit 

kaaluma 46% kutsealustest ja 40% reservväelastest (vt. joonis 14). 

Joonis 14 – Suhtumine teenistusse elukutselise kaitseväelasena 

 

Reservväelaste puhul on tegevteenistusse asuda soovijaid keskmisest enam 19-20-aastaste ning 

põhiharidusega reservväelaste seas (kindlasti või tõenäoliselt nõustuks sellise ettepanekuga vastavalt 16% 

sellest vanuse- ja 20% haridusgrupist). Vene emakeelega reservväelastest oleks tegevteenistusest 

huvitatud 27%, eestikeelsetest 9%. Neist, kes läksid ajateenistusse hea meelega, oleks kindlasti või 

tõenäoliselt nõus 27% ning neist, kes on Kaitseliidu liikmed – 34%.  

Ka kutsealuste puhul on huvi tegevteenistuse jätkamise vastu keskmisest kõrgem nooremate (18-19-

aastastest 18%) või põhiharidusega (22%) vastajate seas. Kolmeteistkümnest küsitlusele vastanud 

naissoost kutsealusest on tegevteenistusest huvitatud koguni 62 protsenti – see on ka ootuspärane, 

kuivõrd soov saada kaitseväelaseks on üks vabatahtliku ajateenistuse läbimise peamisi motiive. Muidugi 

on ka kutsealuste puhul suurem huvi tegevväelaseks saamise vastu nende seas, kes tulid ajateenistusse 

hea meelega (32%) ja kes kuuluvad Kaitseliitu või on kuulunud mõnda selle noorteeorganisatsiooni (35%). 

 

5.2 Kutselise kaitseväelasena teenistusse astumise motiivid 

Tegevteenistusse asumisega oleks kindlasti või tõenäoliselt nõus 71 küsitluses osalenud reservväelast 

ning 110 kutsealust. Nende käest paluti vabas vormis põhjendust, mis motiveerib neid tegevteenistusse 

asuma. 
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Nii reservväelased kui kutsealused põhjendasid vabas vormis kommentaarides oma huvi tegevteenistusse 

asumise vastu eelkõige sellega, et see tundub neile huvitav ja põnev (kutsealustest väitis seda 29% ja 

reservväelastest 39%). Seda, et kaitseväelaseks saamine on nende ammune soov, väitis vastavalt 10% 

kutsalustest ja 4% reservväelastest. 

Muude põhjustena nimetati missioonitunnet – soovi kaitsta riiki või tagada maailmas rahu (kutsealustest 

9% ja reservväelastest 14%); soovi edasi õppida kõrgemas sõjakoolis (mõlemad 8%); võimalust 

ametialaseks tõusuks/karjääriks (kutsealustest 8%), head palka ja püsivat tööd, mis annab kindla 

sissetuleku (vastavalt 7% ja 11%); tervislikku/sportlikku ametit, mis võimaldab hoida head füüsilist 

vormi (mõlemad 1%). 

 

Vastajaid, kes tegevteenistusse astumist pigem ei kaaluks või sellega kindlasti nõus poleks, oli 

reservväelaste seas 273 ning kutsealuste seas 349. Ka neilt paluti põhjendust, miks nad ei sooviks asuda 

tegevteenistusse.  

Oma vastumeelsust tegevteenistuse suhtes põhjendasid reservväelased kõige sagedamini 

huvipuudusega (32%, kutsealustest samas 19%).  

Kutsealuste põhjendustes oli esikohal see, et neil on elus on seatud muud eesmärgid ning nende 

huvid on teised (27%, reservväelastest 17%). 

Reservväelastel oli põhjendusena kolmandal kohal see, et neile ei meeldi kaitseväe töökeskkond ning 

tulevased kaastöötajad – 12% (kutsealustel seda põhjust ei esinenud, sest neil puudub eelnev kogemus, 

mille põhjal niimoodi väita). 

Seda, et töötamine kaitseväes on vastuolus tõekspidamistega, nimetas nii kutsealustest kui ka 

kaitseväelastest 8 protsenti. 

Seda, et tegevteenistus segab eraelu ja piirab vabadust leidis 3% kutsealustest ja 5% reservistidest. 

Väikest palka nimetas põhjusena 4 protsenti nii kutsealustest kui ka reservväelastest. 

 

Lisaks neile vabas vormis antud kommentaaridele paluti küsitletutel viiepallisel skaalal hinnata erinevate 

tingimuste olulisust, mis võiks neid mõjutada, tegemaks positiivset otsust tegevteenistusse asumiseks. 

Kõige olulisemateks tingimusteks, mis võiks panna otsustama tegevteenistusse asumise kasuks, on 

inimsuhted teenistuskohas: võimekad ja mõistlikud ülemad (keskmine hinne 5-palli skaalal 4,48) ja head 

suhted teenistuskaaslastega (4,35). Mõistagi on töökoha valikul oluline ka keskmisest suurem 

teenistustasu (4,34) 

Tegurite pingerida on jäänud aastate lõikes muutumatuks ning ka reservväelaste ja kutsealuste hinnangud 

erinevad vähe (vt. tabel 28). 
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Tabel 28  – Millised on Teie jaoks olulised tingimused, et Te nõustuksite tegevteenistusse asuma? 

/keskmised hinnangud 5-palli skaalal, kus 1=see küll mitte ja 5=see kindlasti/ 

  Kõik vastajad Kutsealused Reservväelased 

Võimekad ja mõistlikud ülemad 4,48 4,49 4,46 

Head suhted teenistuskaaslastega 4,35 4,37 4,33 

Keskmisest suurem teenistustasu 4,34 4,37 4,30 

Head elamistingimused 4,26 4,31 4,19 

Eripension 4,20 4,18 4,22 

Võimalused enesetäiendamiseks, koolituse saamiseks 4,17 4,22 4,08 

Karjäärivõimalused 4,15 4,22 4,04 

Võimalused sisukaks vaba aja veetmiseks 4,10 4,14 4,04 

Paindlikud lepingutingimused (võimalus lepingut 

ennetähtaegselt lõpetada) 

4,06 4,01 4,13 

Pikk puhkus 3,89 3,79 4,04 

Osalemine välisoperatsioonidel 3,31 3,33 3,28 

 

Küll aga erinevad keskmised olulisushinnangud erinevatele teguritele vastajate lõikes, kes oleks kindlasti 

või tõenäoliselt valmis kutseliseks sõjaväelaseks saama võrreldes nendega, kes kaaluksid sellist otsust 

sõltuvalt pakutavatest tingimustest (vt. tabel 29). Kui kutselise sõjaväelase karjäärile orienteeritud 

noormeeste jaoks on selle töö juures keskmisest olulisemad enesearendamine, kaitseväeline karjäär ning 

osalemine välismissioonidel, siis need noormehed, kes lähtuksid kaitseväelase elukutse valikul 

pakutavatest tingimustest, tähtsustavad rohkem heaoluga seotud materiaalseid tegureid: keskmisest 

suuremat teenistustasu, häid elamistingimusi, eripensioni, paindlikke lepingutingimusi ning pikka puhkust. 

Tabel 29 - Millised on Teie jaoks olulised tingimused, et Te nõustuksite tegevteenistusse asuma? 

/keskmised hinnangud 5-palli skaalal, kus 1=see küll mitte ja 5=see kindlasti/ 

 Kõik 2015 Kõik 2016 Nõustuks 

kindlasti v. 

tõenäoliselt 

Nõustuks sõltuvalt 

pakutavatest 

tingimustest 

Võimekad ja mõistlikud ülemused 4,48 4,48 4,79 4,75 

Head suhted teenistuskaaslastega 4,38 4,35 4,67 4,64 

Keskmisest suurem teenistustasu 4,44 4,34 4,45 4,64 

Head elamistingimused 4,28 4,26 4,44 4,51 

Eripension 4,27 4,20 4,34 4,42 

Võimalused enesetäiendamiseks 4,24 4,17 4,78 4,55 

Karjäärivõimalused 4,20 4,15 4,76 4,52 

Võimalused sisukaks vaba aja 
veetmiseks 

4,14 4,10 
4,31 4,36 

Paindlikud lepingutingimused 4,11 4,06 3,92 4,25 

Pikk puhkus 3,92 3,89 3,79 4,03 

Osalemine välismissioonidel 3,30 3,31 4,35 3,65 
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5.3 Huvi kaitseväelise hariduse omandamise või missioonidel 

osalemise vastu 

Uuringus esitati küsimus noormeeste huvi kohta omandada sõjaväelist haridust. Vastused sellele 

küsimusele on positiivsemad – ehk siis huvi sõjaväelist haridust omandada on kõrgem kui soov asuda 

teenima kutselise kaitseväelasena.  

Sõjaväelise hariduse omandamisest on kindlasti huvitatud 8% reservväelastest ning 15% kutsealustest 

ning sellest oleks võib-olla huvitatud vastavalt 19% ja 27%. Võrreldes kutsealustega on reservväelaste 

seas enam neid, kes sõjaväelise hariduse omandamise enda jaoks välistavad (vt. tabel 30).  

Tabel 30 - Kas Te oleksite huvitatud sõjaväelise hariduse/ ohvitseri või allohvitseri kutse 

omandamisest 

 Kõik vastajad 

2015 

Kõik vastajad 

2016 

Reservväelased Kutsealused  

jah, kindlasti 

jah, võib-olla 

raske öelda/vastamata 

pigem ei  või kindlasti mitte 

13% 

25% 

24% 

38% 

12% 

24% 

23% 

41% 

8% 

19% 

21% 

53% 

15% 

27% 

25% 

33% 

 

Kutselise kaitseväelasena välisoperatsioonil osalemisest on huvitatud kolmandik vastajaist, sealjuures 

kindlasti huvitatud 14 protsenti. Võrreldes eelmise küsitlusega on huvi välisoperatsioonidel osalemise 

suhtes veidi suurenenud, ning seda nii reservväelaste kui ka kutsealuste seas (vt. tabel 31). 

Tabel 31 - Kas Te oleksite huvitatud osalemisest kutselise kaitseväelasena välisoperatsioonil 

 Kõik vastajad 

2015 

Kõik vastajad 

2016 

Reservväelased Kutsealused  

jah, kindlasti 

jah, võib-olla 

raske öelda/vastamata 

pigem ei  või kindlasti mitte 

13% 

20% 

20% 

47% 

14% 

19% 

20% 

47% 

14% 

16% 

17% 

53% 

13% 

21% 

24% 

42% 

 

Nii nagu kutselise kaitseväelasena teenistuse jätkamiseks on kõige enam valmis põhiharidusega ja 

nooremasse vanusegruppi kuuluvad noormehed ning vähem kõrgharidusega ja vanemad, nii jagunevad ka 

vastused huvitatusest sõjaväelise kutsehariduse omandamise ning välismissioonidel teenimise vastu 

madalama haridusega ja nooremate vastajate kasuks. Keskmisest suurem on huvi kutselise 

kaitseväeteenistuse ning missioonidel osalemise vastu venekeelsetel reservväelastel. Valdavalt (üle 70 

protsendi) on sellistest võimalustest huvitatud vabatahtlikult ajateenistusse minevad naissoost 

kutsealused. 

Kui reservväelase õigustest ja kohustustest informeeriti ajateenistuse läbinuid tihti puudulikult (vt. 

uuringukokkuvõte ptk. 4.1), siis kutseliseks tegevväelaseks õppimise võimalusi tutvustati väeosades 84 

protsendile pärast ajateenistust reservi arvatud noormeestest. Kõige vähem tehti seda 1 Jalaväebrigaadi 

tagalapataljonis (63%) ning Staabi- ja Sidepataljonis (71%), kõige suuremat osa reservväelastest 

informeeriti edasiõppimise võimalustest TVJ logistikapataljonis (96%), Pioneeripataljonis (93%) ja Viru 

jalaväepataljonis (91%). 
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5.4 Arvamused Kõrgemast Sõjakoolist 

Pärast ajateenistust reservi arvatutelt küsiti ka nende arvamusi Kõrgema Sõjakooli kohta. Üldiselt 

nõustutakse et Kõrgem Sõjakool on üks paljudest rakenduskõrgkoolidest mis annab väga hea 

juhtimisalase kõrghariduse ja praktilised teadmised militaarvaldkonnast ning kus on väga head 

õppevahendid- ja tingimused.  

Ligikaudu pooled reservväelastest jagavad ka ettekujutust, et Kõrgem Sõjakool annab hariduse, mida on 

võimalik rakendada nii militaarvaldkondades kui ka tsiviilühiskonnas. Samas ei nõustu 44% küsitletutest 

väitega, et Kõrgem Sõjakool sobib ka neile, kel ei ole kindlat plaani saada elukutseliseks kaitseväelaseks. 

Pigem leiab 42%, et Kõrgema Sõjakooli näol on tegu range distsipliiniga militaarse kooliga (vt. tabel 32).  

Tabel 32 – Nõustumine väidetega Kõrgema Sõjakooli kohta 

Kõrgem Sõjakool ... 
Keskmine 

2015 

Keskmine 

2016 

Nõus 

„4“ v. „5“ 

Ei ole nõus 

„1“ v. „2“ 

... on üks paljude rakenduskõrgkoolide hulgas 4,31 4,27 75% 6% 

... annab väga hea juhtimisalase kõrghariduse ja 

praktilised teadmised militaarvaldkonnast 

4,03 3,90 59% 11% 

... on väga heade õppevahendite ja -tingimustega 

kõrgkool 

3,93 3,91 53% 4% 

... annab hariduse, mida on võimalik rakendada nii 

militaarvaldkondades kui ka tsiviilühiskonnas 

3,62 3,41 48% 6% 

...on range distsipliiniga militaarne kool 3,43 3,47 42% 13% 

...sobib ka neile, kel ei ole kindlat plaani saada 

elukutseliseks kaitseväelaseks 

2,79 2,53 21% 44% 

 

Võrreldes eelmiste küsitlustega on pisut kahanenud usk Kõrgemas Sõjakoolis antava hariduse 

universaalsusesse (sellesse, et see kool sobib ka neile, kel ei ole kindlat plaani saada elukutseliseks 

kaitseväelaseks ning et seal saadavat haridust on võimalik rakendada ka tsiviilühiskonnas).  
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6 Hinnangud ajateenistusse kutsumisele ja suhtlemine KRA-ga 

Ajateenistusse kutsumisele eelnevad kutsealuse kontaktid Kaitseressursside Ametiga ning arstliku 

komisjoni läbimine. Viimasel kolmel aastal on neid hinnanguid küsitud vaid kutsealustelt.  

6.1 Hinnangud Kaitseressursside Ametile 

Valdav enamus kutsealustest hindavad KRA tegevust ajateenistusse kutsumisel positiivselt. Kui kuni 2014. 

aastani oli positiivsete hinnangute osakaal püsivalt üle 70 protsendi (2014 - 73%, 2013 – 73%, 2012 - 77%, 

2011 - 75%), siis eelmisel aastal langes see 62 protsendile ning on samal tasemel ka sel aastal.  

Täiesti rahule jäi KRA tegevusega 20 protsenti, üldiselt jäi rahule 42 protsenti (vt. joonis 15). 

Rahulolematust väljendas 27 protsenti, „ei oska öelda“ vastanuid oli 11 protsenti. 

Joonis 15 – Rahulolu ajateenistusse kutsumise korraldusega 

 

Enam olid KRA-ga rahul nooremad kutsealused: 18-19 aastastest jäi ajateenistusse kutsumise 

korraldusega rahule 75 protsenti, vanematest kui 21 aastat aga veidi enam kui pooled (53-57%). Nagu 

eelnevalt nägime, seostub ajateenistusse tuleku motivatsioon samuti kutsealuse vanusega – ning 

tõepoolest, neist, kes läksid ajateenistusse hea meelega, jäi KRA tegevusega ajateenistusse kutsumisel 

rahule 81%; neist, kes läksid ajateenistusse kohusetundest – 73%; ning neist, kes oleks meelsamini 

minemata jätnud või kelle jaoks on ajateenistus vastumeelne – vaid 39% (Tabel 33). 

Tabel 33 – Rahulolu KRA tegevusega ajateenistusse kutsumisel sõltuvalt suhtumisest 

ajateenistusse (%). 

 Läks ajateenistusse 

hea meelega 

Oli valmis oma 

kohust täitma 

Võimalusel poleks 

läinud/ läks täiesti 

vastumeelselt 

... täiesti rahule 42 18 8 

... üldiselt rahule 39 55 31 

... pigem ei jäänud rahule 8 14 25 

... ei jäänud üldse rahule 2 3 23 
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Vastajail paluti anda ka vabas vormis kommentaar selle kohta, millega ta ajateenistusse kutsumise juures 

rahule jäi või ei jäänud.  

Rahulolevad vastajad (N=583) mainisid kõige sagedamini asjaajamise kiiret ja ladusat kulgemist (28%), 

sõbralikku suhtumist (10%), piisavat etteteatamisaega (8%), selget informatsiooni (7%), seda, et 

ajateenistusse mineku aega ja teenistuskohta on võimalik ise valida (5%) ning arstliku komisjoni 

tööd (4%). Üksteist protsenti KRA tegevusega rahule jäänutest väitsid, et nad jäid kõigega rahule.. 

Rahulolematud (N=250) kritiseerisid kõige enam arstliku läbivaatuse korraldust (44%), kus  samaks 

kellaajaks oli kutsutud välja suur hulk inimesi, nii et ooteaeg kujunes väga pikaks. 10 protsenti ei jäänud 

rahule arstiliku kontrolli formaalsuse ja pinnapealsusega ning (mõnel puhul) ka ülbe ja küünilise 

suhtumisega kutsealuste kaebustesse. 10 protsenti ei jäänud rahule ka sellega, et ajateenistusse minekul 

ei pakuta valikuvõimalust, 4 protsenti, et ei arvestata õpingutega ning samuti 4 protsenti ei jäänud 

rahule informeerimisega.  

 

6.2 Rahulolu arstliku komisjoni tööga 

Vaatamata sellele, et peamised etteheited ajateenistusse kutsumisega seoses olid seotud arstliku 

komisjoni tööga, on rahulolu sellega võrreldes KRA-le antud hinnangutega kõrgem ning püsinud ajalises 

lõikes enam-vähem samal tasemel. Arstliku komisjoni tööga jäi rahule 71% kutsealustest (eelmisel aastal  

68 protsenti, 2014 - 70%, 2013 – 69%, 2012 - 68%, 2011 - 71%).  

27 protsenti kutsealustest oli arstliku komisjoni tööga täiesti ja 44 protsenti pigem rahul (vt. joonis 16).  

Joonis 16 – Rahulolu arstliku komisjoni tööga. 

 

Ka arstliku komisjoni tööle antud hinnangud on seotud nii kutsealuse vanusega (nooremad hindavad 

positiivsemalt) kui ka suhtumisega ajateenistusse minekusse. Nii on arstliku komisjoni tööga väga või 

pigem rahul 90 protsenti kutsealustest, kes läksid ajateenistusse hea meelega; 80 protsenti neist, kes 

läksid ajateenistusse kohusetundest; ning 49 protsenti neist, kes oleks parema meelega minemata jätnud 

või läksid ajateenistusse täiesti vastumeelselt. Kõrgharidusega ja vanemad kutsealused väljendasid 

arstliku komisjoni tööga keskmisest sagedamini rahulolematust.  

Ka arstliku komisjoni tööga antud hinnangu kohta paluti vastajail kirjutada vabas vormis kommentaar. 

Eelkõige heideti arstidele ette läbivaatuse formaalsust ja pealiskaudsust (35%), kutsealuste kaebuste 

ignoreerimist (15%) ning läbivaatuse halba korraldust ja ajamahukust (14%).  
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6.3 Suhtlemine Kaitseressursside Ametiga 

Tänaste noorte jaoks on üheks eelistatumaks suhtluskanaliks internet. Erandiks pole ka suhtlus 

Kaitseressursside Ametiga – e-posti vahendusel eelistaks KRA-ga kindlasti suhelda 78% küsitletuist. 

Võrreldes eelmise küsitlusega on suhtluskanalina internetti eelistavate vastajate osatähtsus jäänud 

samaks, kuid võrreldes 2014. aastaga 10 protsendi võrra kasvanud – toona eelistas internetti 

suhtluskanalina 68% kutsealustest.  

Eelistuselt järgmine suhtluskanal on telefon, mida eelistas kindlasti 35% kutsealustest. Kõige harvemini 

märgiti eelistatud suhtluskanalina tavaposti, mille vahendusel eelistaks teavet KRA-ga vahetada 11% 

vastajaist. (vt. joonis 17).  

 

Joonis 17 – Milliseid võimalusi KRA—ga suhtlemisel Te eelistate? 
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6.4 Hinnangud KRA veebilehele 

Kaitseressursside Ameti veebilehte on külastanud 73 protsenti küsitletutest, sealhulgas reservi 

arvatutest 84% ning kutsealustest 66%. Võrreldes eelmise aastaga ei ole KRA veebikeskkonna oluliselt 

muutunud.  

Vene emakeelega kutsealuste seas on KRA veebilehe külastajaid 48%, eesti emakeelega kutsealuste 

seas 69%. Reservväelaste puhul on eestikeelsetest vastajatest KRA veebilehte külastanud 85%, 

venekeelsetest 75%. 

Hinnangud veebilehele on positiivsed – nende põhjal võib väita, et veebileht täidab oma ülesanded, 

andes sisukat ja ammendavat informatsiooni, ning olles mugav kasutada (vt. joonis 18). Võrreldes eelmiste 

küsitlustega on hinnangud kasutajasõbralikkuse osas jäänud samale tasemele. 

Joonis 18   – Kuidas Te hindate KRA veebilehte? /külastanute hinnangud/ 

 

KRA veebilehte külastanud kutsealuste hinnangud veebilehele on reservväelaste omadest positiivsemad – 

küllap sisaldub nende jaoks seal rohkem olulist ja huvitavat infot kui reservväelaste jaoks, kellel 

ajateenistuse kohta juba kõik teada on (vt. tabel 34). Just reservväelaste vaatenurgast näib KRA veebileht 

vajavat täiustamist peamiselt sisukuse poolest.  

Tabel 34 – Kutsealuste ja reservväelaste hinnangud KRA veebilehele 

  /seda kindlasti - %/ 

 Reservväelased Kutsealused 

Kasutajasõbralik 52% 68% 

Sisaldab piisavalt informatsiooni 44% 55% 

Huvitav, sisukas 35% 56% 

 

Küsitletutel paluti omalt poolt lisada ettepanekuid, millega võiks KRA veebilehte täiendada. Sagedamini 

esinenud ettepanekud olid järgmised:  

a) parandada navigeerimisvõimalusi („tagasi üles“ nupp, viited jms.); 

b) tutvustada rohkem erinevaid väeosasid;  

c) lisada rohkem pildimaterjali: 
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d) lisada vene- (ja inglis-)keelne toetuskeskkond;  

e) kirjutada täpsemalt, mida ajateenistusse kaasa võtta; 

f) ajateenistuse läbinute isiklikke muljeid sõdurielust.  

 

6.5 Hinnangud Kaitseväe veebilehele 

Kaitseväe veebilehte mil.ee on külastanud 48 protsenti küsitletutest (32% kutsealustest ja 73% 

reservväelastest). Seega on kaitseväe veebilehe külastatavus nii kutsealuste kui reservi arvatute seas 

madalam kui KRA veebilehe puhul. Kaitseväe veebilehe külastatavus on jäänud samale tasemele kui 

eelmisel aastal. 

Ka kaitseväe veebilehe puhul on seda külastanud venekeelsete kutsealuste osakaal märkimisväärselt 

madalam kui eestikeelsete kutsealuste puhul (vastavalt 22% ja 33%), reservväelaste seas on külastatavus 

eesti- ja venekeelsete vastajate seas võrdsel tasemel (73% eesti- ja 70% venekeelsetest 

reservväelastest).  

 

Võrreldes KRA veebilehega saab kaitseväe veebileht veidi kõrgemaid hinnanguid sisukuse eest (vt. joonis 

19), hinnangud kasutajasõbralikkusele ja info piisavusele on võrdsel tasemel. 

 

Joonis 19   – Kuidas Te hindate kaitseväe veebilehte? /külastanute hinnangud/ 

 

Ka kaitseväe veebilehele antud hinnangud on kutsealuste seas positiivsemad (vt. tabel 35).  

Tabel 35 – Kutsealuste ja reservväelaste hinnangud kaitseväe veebilehele 

  /seda kindlasti - %/ 

 Reservväelased kutsealused 

Kasutajasõbralik 52% 72% 

Sisaldab piisavalt informatsiooni 49% 66% 

Huvitav, sisukas 50% 71% 

Kaitseväe veebilehe kohta vabas vormis tehtud ettepanekud sarnanesid nendega, mida esitati 

Kaitseressursside Ameti kodulehele: parandada disaini ja navigeerimisvõimalusi, anda rohkem infot 

väeosade kohta, pakkuda infot ka vene keeles, lisada rohkem pilte ja videoid, ning vahendada 

ajateenistuse läbinute ja tegevväelaste kogemusi. 
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6.6 Sõdurilehe Facebook’i lehe külastatavus ja hinnangud sellele 

Sõdurilehe Facebook’i leht leiab võrreldes KRA ja kaitseväe veebilehtedega vähem kasutust, ehkki 

eelmise aastaga võrreldes on selle kasutajaid juurde tulnud. Seda on külastanud 26% (aasta tagasi 22%) 

kutsealustest ja 68% (49%) reservväelastest.  

Neist, kes on Sõdurilehe Facebook’i külastanud, on kaks kolmandikku (66%) selle lisanud oma 

meeldimistesse („laikidesse“) – ka siin on näha populaarsuse tõusu, sest eelmisel aastal oli see näitaja 

63%, 2014 - 56% ning 2013 - 49%.  

Valdav osa Sõdurilehe Facebooki kasutajatest peab lehte huvitavaks ja sisukaks (seda kindlasti – 65%) 

ning nõustub, et leht sisaldab kasulikke ja põnevaid postitusi ajateenistuse kohta (seda kindlasti - 67%). 

Veebilehe kasutajatest 70% on sealseid postitusi „laikinud“ ja sõpradega jaganud (vt. joonis 20). Võrreldes 

eelmise küsitlusega on ka need hinnangud paranenud. 

 

Joonis 20   – Kuidas Te Sõdurilehe Facebook’i lehte hindate?  
         /külastajate hinnangud/ 

 

Sõdurilehe Facebook’i lehte külastanud reservväelaste ja kutsealuste hinnangutes sellele olulisi erinevusi 

ei ole. Küll on reservväelaste seas suurem nende osakaal, kes on lisanud selle lehe oma „laikidesse“ (vt. 

tabel 36). 

Tabel 36 – Kutsealuste ja reservväelaste hinnangud Sõdurilehe Facebooki lehele 

  /seda kindlasti - %/ 

 Reservväelased Kutsealused 

Huvitav, sisukas 63% 69% 

Sisaldab kasulikke ja põnevaid postitusi ajateenistuse kohta 64% 71% 

Olen sealseid postitusi „laikinud“ ja sõpradega jaganud 41% 38% 

On lisanud Sõdurilehe Facebooki lehe „laikidesse“ 70% 59% 

 

Vastajail paluti ka kirjutada, millise sisuga postitusi võiks Sõdurilehe Facebooki lehel veel olla, ning mida 

võiks seal olla rohkem. Nii nagu ka muudes internetikanalites, nii soovitakse ka Facebook´is rohkem infot 

sõduri igapäevaelu kohta, teavet õppuste ja muud tegevuste kohta, sisukamaid videoklippe ja fotosid.  

  

65 67

40

33 31

30

98 98

70

0

20

40

60

80

100

Huvitav, sisukas Sisaldab kasulikke ja 
põnevaid postitusi 
ajateenistuse kohta

Olen sealseid postitusi 
"laikinud" ja sõpradega 

jaganud

Seda kindlasti Mõningal määral Kokku
%



Arvamused kaitseväest enne ja pärast ajateenistust Kaitseressursside Amet 

Turu-uuringute AS  48 

 

7 Infoallikad ja infovajadused enne ajateenistusse minekut 

7.1 Informeeritus ajateenistusest 

Kutsealustele esitati küsimus, mil määral nad püüdsid ennast enne ajateenistusse minekut kurssi viia elu-

ja teenistustingimustega kaitseväes. Ligikaudu võrdselt on nii neid, kes seda teha püüdsid kui ka neid, kes 

tegelesid sellega pigem vähe või üldse mitte (joonis 21). 

 

Joonis 21 – Mil määral püüdsite enne ajateenistusse minekut ennast kurssi viia? /kutsealused / 

 

Kutsealustele näib tunduvat, et neil on ajateenistuse kohta kõik vajalik teada ning seetõttu ei püüa paljud 

neist eelnevalt ajateenistuse kohta täiendavat informatsiooni hankida. Kuid oma informeeritust elu- ja 

teenistustingimustest kaitseväes hindavad enne ajateenistusse minekut kõrgemaks just 

kutsealused ning kehvemaks ajateenistuse läbinud reservväelased. Informeeritust pidas heaks või 

väga heaks 63 protsenti kutsealustest ja 45% reservväelastest. Halvaks või väga halvaks pidas 

informeeritust 31% kutsealustest ja 50% reservväelastest (vt. tabel 37).   

Tabel 37  - Milline oli informeeritus elu- ja teenistustingimuste kohta enne ajateenistust? 

 Kõik 

vastajad  

2015 

Kõik 

vastajad 

2016 

Reserv-

väelased 

2015 

Reserv-

väelased 

2016 

Kutse-

alused 

2015 

Kutse-

alused 

2016 

Väga hea 

Pigem hea 

Pigem halb 

Väga halb 

Ei oska öelda 

7% 

48% 

30% 

9% 

7% 

8% 

46% 

29% 

10% 

7% 

7% 

35% 

39% 

15% 

4% 

8% 

37% 

35% 

15% 

5% 

6% 

57% 

24% 

4% 

9% 

8% 

51% 

26% 

6% 

9% 

 

Kui võrrelda aasta tagasi kutsealuste poolt antud vastuseid (tegemist on sama kontingendiga, kes seekord 

andis vastuseid reservväelastena), siis oli nende hinnang oma informeeritusele sarnaselt tänavuste 

kutsealustega oluliselt kõrgem kui reservväelastel pärast ajateenistuse läbimist. Ilmselt laseb läbitud 

ajateenistuse kogemus paista oma eelnevat informeeritust halvemana kui hinnati seda enne 

ajateenistusse minekut.  
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Kõrgemaks hindavad oma informeeritust nooremad kutsealused (18-19 aastastest peab seda väga heaks 

või pigem heaks 72 protsenti) ning noormehed, kes läksid ajateenistusse hea meelega (väga heaks või 

heaks hindab neist oma informeeritust 84%). Parem on informeeritus ka neil kutsealustel, kelle kooli 

õppeprogrammi kuulus ka riigikaitseõpetus (neist on väga või pigem hästi informeeritud 64%; neist aga, 

kelle koolis riigikaitseõpetust polnud - 55%). 

 

Ajateenistuse eelne informeeritus on otseselt seotud sellega, mil määral on kutsealune püüdnud end 

varem elu- ja teenistustingimustega kurssi viia: neist, kes on enne ajateenistusse minekut 

teenistustingimustega väga või küllaltki põhjalikult tutvunud, peab oma ajateenistuse eelset informeeritust 

heaks või väga heaks 79 protsenti. Neist aga, kes seda kas pigem või üldse pole teinud, hindab oma 

informeeritust heaks või väga heaks vaid 39 protsenti ning 50% peab oma informeeritust halvaks. 

 

Reservväelaste puhul mõjutab parem informeeritus oluliselt seda, kuivõrd vastas läbitud ajateenistus tema 

eelnevatele ootustele ja milliseks kujuneb tema rahulolu ajateenistusega. 

Reservväelastest, kes hindasid oma eelnevat informeeritust ajateenistuse kohta kas väga või pigem 

heaks, arvas 65%, et ajateenistus vastas kas täielikult või üldjoontes ka nende eelnevatele ootustele; 

samas reservväelastest, kes oma eelnevat informeeritust halvaks pidasid, pidas ajateenistust oma 

eelnevatele ootustele vastavaks vaid 43%.  

Enne ajateenistust hästi või pigem hästi informeeritud reservväelastest jäi oma ajateenistusega rahule 

76%, halvasti informeeritutest 64%. 
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7.2 Mis informatsiooni vajatakse 

Kutsealustelt küsiti seda, mille kohta nad tahaksid enne ajateenistusse minekut infot saada ning 

reservväelastel paluti oma kogemusele tuginedes lahtise vastusena kirja panna, millisest infost neil endal 

teenistusse asumisel vajaka jäi. 

Kõige sagedamini soovisid kutsealused saada infot sellest mida tuleks kaasa võtta ja mida kindlasti ei 

maksa või ei tohi kaasa võtta; samuti tuntakse huvi igapäevase elu-olu korralduse ja päevakava vastu, 

milliseid oskusi ajateenistuses õpitakse ning millistele erialadele seal saab spetsialiseeruda, mille põhjal 

toimub ajateenijate väeosadesse jaotamine,. mis tingimustel ja millal saab linnalube ja millised on 

võimalused vaba aja veetmiseks. millised on sportimistingimused jms. 

Oma infovajaduse soovidest andsid teada ligi pooled küsitletud kutsealused, täpsemalt jagunesid antud 

vastused järgmistesse kategooriatesse: 

1. Mida ajateenistusse kaasa võtta  15% 

2. Mis ajateenistuses ees ootab, igapäevane elu-olu 8% 

3. Õpingud, spetsialiseerumine, edasised võimalused 8% 

4. Elukorraldus kaitseväes, päevakava 7% 

5. Väeosadesse jaotamine, väeosade täpsem iseloomustus 6% 

6. Vaba ega, linnaload, külastusvõimalused 5% 

7. Sportimisvõimalused, füüsiline koormus ajateenistuses 4% 

8. Ravivõimalused ajateenistuses 2% 

9. Kuidas ajateenistusest vabaks saada 2% 

10. Info raha-asjade suhtes (pangalaenu tagasimakse tingimused) 1% 

11. Muu 3% 

 

Reservi arvatutel paluti oma kogemusele tuginedes lahtise vastusena kirja panna, millisest infost neil endal 

teenistusse asumisel vajaka jäi. Kokku andis sellele küsimusele sisulise vastuse 326 reservväelast ehk 52 

protsenti küsitletutest.  

Ka neist vastustest selgub, et kõige enam jäi puudu informatsioonist selle kohta mida võib ja mida oleks 

soovitav ajateenistusse minnes kaasa võtta ning mis asjad osutuvad seal üleliigseks (14% kõigist 

küsitletutest).  

8 protsenti oleksid soovinud rohkem infot väeosade spetsiifikast ja õppuste sisust. 

7 protsenti reservväelastest oleks soovinud teenistuse eel omada rohkem infot ajateenija õiguste ja 

kohustuste, distsipliini ja määrustiku kohta. Sama paljud ehk 7 protsenti oleks soovinud rohkem teada 

üldisest elukorraldusest ja olmetingimustest. 

7 protsenti arvas, et oleks olnud eelnevalt kasulik teada kõike seda negatiivset, mis kaitseväes ees ootab 

(mida selle all mõeldi, võib saada aimu, kui vaadata, millega eelkõige ajateenistuses rahule ei jäädud – vt. 

ptk 3.1. käesolevas uuringukokkuvõttes). 

Nelja protsendi reservväelaste arvates võiks enne ajateenistusse minekut anda üldist sissejuhatavat 

informatsiooni selle kohta, mida kujutab endast ajateenistus ning millist rolli mängib see Eesti 

riigikaitses.  

Kahe protsendi meelest oleks olnud vaja teada seda, et enne ajateenistusse asumist oleks soovitav oma 

füüsilist vormi parandada. 

Neli protsenti küsitletuist leidis, et enne ajateenistust polegi vaja liiga palju teada – küllap kõik vajalik saab 

kohapeal selgeks. 
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7.3 Ajateenistuse vastavus eelnevatele ootustele 

Reservväelastel paluti hinnata, kas ajateenistus vastas neile ettekujutustele, mis neil enne ajateenistusse 

asumist oli – nelja protsendi hinnangul oli ajateenistus nende eelnevatele ootustele täielikult vastav, 50 

protsendi arvates üldjoontes vastav, 30 protsendi meelest pigem mitte vastav ning 14 protsendi meelest 

üldse mitte vastav (vt. joonis 22). 

Joonis 22  – Kas ajateenistus vastas neile ettekujutustele, mis Teil enne ajateenistusse asumist 

oli? 

 

 

Neil vastajail, kelle informeeritus ajateenistusest enne ajateenistusse minekut oli hea, vastas 65 protsendil 

ajateenistus varasemale ettekujutusele. Halva informeerituse puhul oli vastavus varasemale ettekujutusele 

vaid 43 protsenti. 

Nende reservväelaste puhul, kes jäid ajateenistusega rahule, vastas 63 protsendil ajateenistus varasemale 

ettekujutusele . Nende reservväelaste puhul aga, kes ajateenistusega rahule ei jäänud, vastas ajateenistus 

varasemale ettekujutusele vaid 33 protsendi jaoks (ei vastanud 66% jaoks).  
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7.4 Infokanalid ajateenistuse kohta teabe saamisel 

Enne ajateenistusse minekut saadi infot erinevatest infoallikatest (vt. joonis 23). 

Joonis 23  – Millistest infoallikatest saite enne ajateenistusse minemist informatsiooni? 

/KA – kutsealused, RV- reservväelased/ 
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Peamiseks infokanaliks, millest ajateenistuse kohta informatsiooni saadakse, on sõbrad: sõpradelt on 

enne ajateenistust vastavat teavet saanud 93% kutsealustest ning 87% reservväelastest. Järgmised 

sagedamini mainitud infoallikad on meedia (KA – 70%, RV – 65%), arstlik komisjon (KA – 72%)1 ning KRA 

veebilehekülg (KA – 62%, RV – 69%). Enam kui 60 protsenti kutsealustest on teavet saanud ka 

perekonnaliikmetelt, enam kui pooled küsitletud ka KRA infotrükistest. Reservväelaste jaoks on oluliseks 

infoallikaks ka kaitseväe veebileht (reservväelastest teavet saanud 62%, kutsealustest 32%) 

Eeltoodud nimekirjast sai vastaja märkida ka ühe infokanali, mis oli tema jaoks kõige tõhusam/kasulikum. 

Ligikaudu pooled kutsealustest (51%) ja reservväelastest (45%) pidasid kõige kasulikumaks infokanaliks 

oma sõpru. Järgnesid KRA veebileht (12% reservväelastest ja 11% kutsealustest) ja riigikaitseõpetuse 

tunnid (8% reservväelastest ja 11% kutsealustest). Iga ülejäänud infokanali puhul oli selle mainijaid vähem 

kui 10% (vt. joonis 24).  

Joonis 24  – Milline infokanal oli Teie jaoks kõige tõhusam/kasulikum? 
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Seda, milliste teabeallikate kaudu tuleks ajateenistusse kutsututele infot anda, küsiti vaid kutsealustelt. 

Vastuseid mõõtsime viiepallisel skaalal, kus „5“ tähistas vastust „selle kaudu kindlasti“ ja „1“ – „selle kaudu 

küll mitte“.  

Kõige sagedamini nimetasid kutsealused infokanalina, mille vahendusel teavet soovitakse saada , info  

saatmist elektronposti vahendusel - 2/3 kutsealustest oli veendunud, et e-maili vahendusel tuleks 

kutsealustele kindlasti teavet jagada. Olulisemate infokanalite hulka asetusid kutsealuste hinnangute alusel 

ka riigikaitseõpetus koolides (41%) ja Kaitseressursside Ameti veebileht (38%). Tavaposti ning 

massimeedia kanaleid (ajalehti, raadiot, televisiooni) ei peeta kõige sobivamateks infoallikateks  (vt. tabel 

38).  

Tabel 38 – Milliste infoallikate kaudu tuleks anda informatsiooni? 

 Keskmine 

olulisus 

(2015) 

Keskmine 

olulisus 

(2016) 

Selle kaudu kindlasti 

(„5“) 

2015 2016 

Info saatmine elektronposti teel 4,50 4,45 65% 65% 

Riigikaitseõpetus koolis 3,95 3,92 41% 41% 

Kaitseressursside Ameti veebileht 3,96 3,86 41% 38% 

Kohtumised tegevväelastega koolis 3,82 3,73 34% 33% 

Kaitseväe veebileht 3,81 3,72 34% 30% 

Sotsiaalvõrgustikud 3,59 3,58 28% 28% 

Värbamiskeskuse töötajate esinemised koolis X 3,42 X 23% 

Info saatmine kutsealusele tavaposti teel 3,45 3,37 31% 30% 

Televisioon 3,53 3,35 25% 21% 

Ajalehed 3,40 3,15 20% 15% 

Raadio  3,10 2,98 15% 13% 
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8 Riigikaitseõpetus koolides ja selle mõju hoiakutele 

Riigikaitseõpetus oli kooli õppeprogrammis 51 protsendil küsitletutest (eelmisel aastal 48 protsendil), 

sealjuures 52 protsendil reservväelastest ja 51 protsendil kutsealustest. Seejuures on riigikaitseõpetus 

olnud kooliprogrammis 54 protsendil eesti- ja 31 protsendil venekeelsetest vastajatest. Eelmises küsitluses 

oli see näitaja venekeelsete vastajate puhul 21% - seega on riigikaitseõpe ühe enam levinud ka 

venekeelsetes koolides, ehkki arenguruumi veel on. 

Enamik küsitletuist peab riigikaitseõpetust kindlasti (36%) või arvatavasti (37%) vajalikuks. Vaid 17 

protsenti arvab, et riigikaitseõpetus ei ole kindlasti või arvatavasti vajalik. Võrreldes eelmise küsitlusega 

pole sellekohased hoiakud muutunud. Venekeelsetest vastajatest peab riigikaitseõpetust vajalikuks 49 

protsenti. 

Elanikkonnas üldiselt on toetus riigikaitseõpetuse olemasolule keskharidust andvate õppeasutuste 

õppeprogrammis veelgi suurem: riigikaitseõpetust koolides peab vajalikuks 81% Eesti elanikkonnast. 

Viimati esitati selle kohta küsimus märtsis 2016 läbi viidud arvamusküsitluses ning siis pidas 

riigikaitseõpetust kindlasti vajalikuks 41%, arvatavasti vajalikuks 40% ja kindlasti või arvatavasti 

mittevajalikuks 14%. 

Need, kes on koolis riigikaitseõpetust õppinud, peavad selle olemasolu selgelt vajalikumaks kui need, 

kellel selline õppeaine programmis puudus (vt. tabel 39).  

Tabel 39 - Kas kooli õppeprogrammis peaks olema riigikaitseõpetus? 

 Kõik  

2015 

Kõik 

2016 

Koolis oli 

riigikaitseõpetus 

2016 

Koolis ei olnud 

riigikaitseõpetust 

2016 

Jah, kindlasti 38% 36% 49% 22% 

Arvatavasti jah 36% 37% 35% 39% 

Arvatavasti või kindlasti mitte 15% 17% 9% 25% 

Ei oska öelda 11% 10% 7% 14% 

 

Vastajatest 18% arvas, et riigikaitseõpetus tekitas neis kindlasti huvi ajateenistusse asumise vastu ning 

29% leidis, et riigikaitseõpetuse tunnid aitasid huvi tekkimisele üldiselt kaasa. 39% meelest sellekohane 

mõju kas kindlasti või pigem puudus.  
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9 Kaitseliidu liikmeks olek ja selle mõju hoiakutele 

Kaitseliidu liikmeks on 9 protsenti küsitletud reservväelastest. Kutsealustest kuulub Kaitseliitu või on 

kuulunud selle noorteorganisatsiooni 13 protsenti.  

Neist, kes Kaitseliiduga seotud ei ole, väljendas oma valmisolekut selle organisatsiooniga liituda üle 

30 protsendi küsitletutest (33% kutsealustest ja 30% reservväelastest  

Kaitseliitu kuulumine või soov selle liikmeks saada on oluline tegur, mis on positiivselt seotud noormeeste 

suhtumisega ajateenistusse või ka valmisolekuga valida endale tulevikus sõjaline elukutse (vt. tabel 40). 

 

Kaitseliidu liikmetest läks  ajateenistusse hea meelega 53%, ka vabatahtliku ajateenistuse korral oleks 

valmis ajateenistust kindlasti või arvatavasti läbima 77%, kutseliseks kaitseväelaseks saamise 

ettepanekuga oleks kindlasti või tõenäoliselt nõus 34%.  

Seevastu nendest, kes ei ole Kaitseliidu liikmed ega soovigi selle organisatsiooni liikmeks astuda, suhtus 

ajateenistusse vastumeelsusega 47%, kaks kolmandikku ei läheks vabatahtlikuna ajateenistusse ja veidi 

enam kui pooled ei huvituks ka tegevteenistusest.  

Tabel 40 – Suhtumine ajateenistusse ja kutselisse kaitseväeteenistusse sõltuvalt suhtest 

Kaitseliiduga 

 Kaitseliidu 

liige 

Soovib KL 

liikmeks 

Ei soovi KL 

liikmeks 

MIS EMOTSIOONIDEGA LÄKSITE AJATEENISTUSSE?    

Läksite hea meelega 53% 44% 13% 

Olite valmis oma kohustust täitma 31% 41% 35% 

Võimaluse korral oleks minemata jätnud v. läks vastumeelselt 14% 14% 47% 

KUI AJATEENISTUS OLEKS VABATAHTLIK, KAS LÄHEKSITE?    

Kindlasti jah 50% 34% 8% 

Arvatavasti jah 27% 39% 19% 

Arvatavasti v. kindlasti mitte 16% 23% 66% 

KUIDAS SUHTUTE, KUI TEHAKSE ETTEPANEK SAADA 

KUTSELISEKS KAITSEVÄELASEKS? 

   

Oleksite kindlasti nõus 22% 9% 2% 

Oleksite tõenäoliselt nõus 12% 9% 2% 

Kaaluksite sellist võimalust sõltuvalt pakutavatest tingimustest 44% 62% 35% 

Pigem ei kaaluks v. kindlasti mitte 18% 17% 54% 
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10 Infotarbimise harjumused 

Küsimustiku lõpus paluti küsitletutel märkida, milliseid infokanaleid nad pidevalt või vahetevahel jälgivad. 

Arvestades eesti- ja venekeelse inforuumi eraldatust, on mõtet tulemusi vaadelda eesti- ja muu 

emakeelega vastajate lõikes eraldi. 

Nii eesti- kui ka muukeelsete (valdavalt venekeelsete) noormeeste poolt kõige enam kasutamist leidvaks 

infokanaliks on internet, kus eestlaste puhul võib eraldi esile tõsta sotsiaalvõrgustikku Facebook 

(69% kasutab pidevalt). Muukeelsest noormeestest kasutab Facebooki pidevalt 35% ning muid 

sotsiaalvõrgustiku kanaleid samuti 35%.  

Ootuspäraselt on eestikeelsete vastajate jaoks olulisel kohal ka eestikeelsed tele- ja raadiokanalid 

(telekanalite puhul võrdselt sageli nii ERR kui muud telekanalid, raadiokanalite puhul on ERR 

raadiokanalite kuulatavus tagasihoidlikum kui eraraadiokanalitel) ning eestikeelsed ajalehed. Venekeelsete 

meediakanalite jälgimine on eestikeelsete vastajate seas marginaalne.  

Venekeelsed vastajad seevastu jälgivad lisaks venekeelsele meediale ka eestikeelset meediat, kuigi 

ootuspäraselt on venekeelsete meediakanalite jälgimine venekeelse auditooriumi puhul sagedasem (vt. 

joonis 25). 
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Joonis 25  – Milliseid infokanaleid Te jälgite? /eesti ning muu emakeelega vastajad/ 
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