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SISSEJUHATUS  

 

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid on öelnud: „Riigikaitse on kõikide kodanike ja terve 

ühiskonna ühine jõupingutus, mistõttu on riigikaitsesse oodatud panustama nii mehed kui ka 

naised võrdselt. Põhiseadus ei näe riigikaitses ega muudes eluvaldkondades osalemisel ette 

soopõhiseid erisusi. Sellest tulenevalt väärtustab kaitsevägi sarnaselt teistele riigiasutustele ja 

organisatsioonidele võrdsete võimaluste loomist kõigile Eesti Vabariigi kodanikele 

riigiteenistuseks, sõltumata isiku soost, etnilisest päritolust või muust sünnipärasest 

tunnusest.” (Kaljulaid, 2017) 

 

Kaitseressursside Amet on väljendanud, et kaitseväekohustuse eesmärk on anda Eesti 

meestele sõjaväeline väljaõpe, st oskus vajadusel reservarmee koosseisus Eestit ja oma kodu 

kaitsta (Kaitseressursside Amet, 2017). Varem on ajateenistuse kuvand olnud pigem 

maskuliinne - tegemist on väljaõppega, mis on jõukohane vaid meestele ning kuhu on oodatud 

peamiselt mehed. Nüüd, mil ajateenistusse astumise võimalused on laienenud ka naistele, 

peavad ajateenistusse astunud naised ise seda kodanikukohustuse täitmise väljundiks, mis on 

peamiselt ajendatud militaarhuvist, olles sellega eeskujuks ka noormeestele.  

 

Eesti on väikse rahvaarvuga riik ning finants- ega inimressursid ei ole võrreldavad riigiga, 

kelles Eestis ja teised NATO liikmesriigid näevad peamist julgeolekuohu allikat Balti 

riikidele – Venemaa praegune käitumine viitab siiani agressiivsusele tema naaberriikide vastu, 

näidates välja oma erihuve teda ümbritseva lähivälismaa suhtes. Venemaa president Vladimir 

Putin on tänaseni selgelt väljendanud, et peab Nõukogude Liidu lagunemist 20. sajandi 

suurimaks geopoliitiliseks tragöödiaks ning avaldanud soovi taastada võim Nõukogude Liidu 

aegsetel aladel (Mihkelson, 2010, lk. 235). Balti riikide jaoks tekitavad muret ka Venemaa ja 

Valgevene suure mastaabiga ühisõppused, mille üks osa on Baltimaade ründamise 

harjutamine. Veel on Venemaa järjepidevalt ja aktiivselt hoidnud töös oma 

propagandamasinat, püüdes õõnestada ka iseseisvunud Eesti riiklikku toimimist ning rahva 

meelsust. Kuna Venemaa ei ole siiani suutnud ennast rahvusvahelisel areenil tõestada 

demokraatliku riigi ning usaldusväärse partnerina, peetakse Venemaad suurimaks 

julgeolekuohuks Balti riikidele. 
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Eesti tagab oma julgeoleku iseseisva kaitsevõimega, mis tugineb Põhja-Atlandi Lepingu 

artiklile 3 ning NATO kollektiivkaitse mehhanismiga, mis tugineb Põhja-Atlandi Lepingu 

artiklile 5 (Põhja-Atlandi Leping, 2004). Eesti sisemine ning NATO liikmesriikide ülene 

julgeolekupoliitika on sedavõrd läbipõimunud, et Eesti julgeolekupoliitika tervikpilti tuleb 

vaadelda supranatsionaalsel tasandil (Land, 1997). Olles erinevate rahvusvaheliste 

organisatsioonide liige, vaadeldakse poliitika kujundamisele pigem ülevalt alla ehk 

rahvusvaheliselt siseriiklikule, kohandades siseriikliku olukorra vastavaks rahvusvahelisetele 

nõuetele. Seega kujundab Eesti oma julgeolekupoliitika koostöös NATOga. 

 

Viimastel aastatel on aga üha enam kõlapinda saanud Põhja-Atlandi Lepingu artikkel 3, mille 

kohaselt peavad liikmesriigid eraldi ja ühiselt, pidevalt ja tulemuslikult end arendades ning 

üksteist aidates arendama oma individuaalset ja kollektiivset võimekust osutada vastupanu 

relvastatud rünnakule. Seega olenemata asjaolust, et artikli 5 alusel on Eestile tagatud NATO 

liikmesriikide abi riigi territoriaalse terviklikkuse tagamisel sõjalise rünnaku puhul, tuleb 

eelkõige ise panustada oma riigi kaitsmisesse, seda põhjusel, et esmase kaitse võimekus 

tõrjuda sõjalist rünnet on määrava tähtsusega. Sellesse on Eestis palju panustanud kulutades 

riigikaitsele sisemajanduse koguproduktist (edaspidi SKP) 2,16%, olles sellega NATO 

liikmesriikide seas neljas riik, kes panusta üle 2% riigi SKPst (Eesti Rahvusringhääling, 

2016). Arvestades, et julgeolekupoliitilised olukorrad maailmas võivad olla pidevas muutuses, 

peab iga liikmesriik täiustama oma valmisolekut ja võimekust koheselt ja efektiivselt 

reageerida reaalsele sõjalisele rünnakule. Eeldatavalt on NATO liikmesriigid altimad 

kiiremini otsustama abi osutamise vajalikkust ja abi saatmise olukorras, kus sõjalise rünnaku 

alla sattunud riik teeb ise kõik endast oleneva oma riigi kaitsmiseks, mitte jäädes ootama vaid 

liitlaste abile. Seega on riigikaitse oluline osis iseseisva kaitsevõime arendamine ja tagamine.  

 

Iseseisev kaitsevõime on riigi võimete sh. sõjaliste võimete kogum, mis võimaldab kiiret 

sõjalist reaktsiooni ootamatule sõjalisele ründele, tagamaks riigi sõjaline kaitse – see on 

eelduseks NATO kollektiivkaitse rakendumisele. Iseseisva kaitsevõime tagamine ja 

arendamine hõlmab muuhulgas inimvara. Eestis tagab riigi sõjalise kaitse reservväelaste, 

tegevväelastest ning Kaitseliidus sõjalise väljaõppe läbinud kodanikest moodustatud erineva 

valmidusega sõjalised üksused. Kuna Kaitseväe oleva inimvara moodustatakse  

reservväelastest, kaitseliitlastest ning tegevväelastest, kes värvatakse peamiselt ajateenistuse 

läbinute seast – on kaitseväeteenistusel väga oluline roll riigi sõjalise kaitse arendamisel ja 

tagamisel.  
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2016. aasta juunis otsustasid 28 NATO liitlasriigi juhid Varssavi tippkohtumisel muutunud 

julgeolekukeskkonnas tõttu paigutada alliansi lahingugrupid Balti riikidesse ja Poola, et  

tugevdada iseseisvat kaitsevõimet ning seeläbi heidutada Venemaad (Kaitseministeerium, 

2017). See on märk, et Balti riigid vajavad suuremat militaarsete oskuste ja teadmistega 

isikkooseisu julgeolekuohtude ennetamiseks ning vajadusel esmase kaitsevõime tagamiseks. 

Seevastu Eesti statistilised näitajad ei anna optimismiks põhjust – aastaks 2022 on kutsealuste 

noormeeste arv vähenenud neljandiku võrra, samal ajal juba täna ei sobi 30% meessoost 

kutsealustest Kaitseväkke tervislikel põhjustel, neljandik ajateenistusse kutsutud noormeestest 

katkestab teenistuse. Naissoost tegevteenistujate arv Kaitseväes on viimase kümne aasta 

jooksul langenud 16 protsendilt 10 protsendile. (Kiili, 2017, lk 4) Küll aga on riigi sõjalise 

kaitse arendamiseks Riigikaitse arengukava 2017-2026 kohaselt vajadus (Kaitseministeerium, 

2017, lk 3):  

 

• suurendada sõjaaja struktuuri koosseisu kasvatades 2026. aastaks ajateenijate hulka 

3200lt 4000ni; 

• laiendada naiste võimalusi ajateenistuses ja tegevteenistuses osalemiseks; 

• suurendada noorte teadlikkust riigikaitses osalemise võimalustest. 

 

Naiste ajateenistusse kaasamise vajalikkuse küsimus on mitmetahuline. Ühest küljest, 

arvestades, et Eesti on väheneva elanikkonnaga riik, on oluline laiema elanikkonna kaasatuse 

riigikaitsesse. Otstarbekas on kaaluda naiste senisest suuremat panustamist ajateenistusse, et 

tagada vajalik hulk ajateenijaid ning samal ajal tõsta naiste huvi kaitseväeteenistuses 

professionaalse karjääri jätkamise vastu. Teisalt, kuna konfliktiohvriteks on peamiselt 

tsiviilisikud ning relvakonfliktid avaldavad ebaproportsionaalselt suurt mõju naistele ja lastele 

(Välisministeerium, 2010, lk 1), kasvatab naiste senisest suurem kaasamine riigikaitsesse 

praktiliste riigikaitseliste teadmiste ja oskustega inimeste hulka Eestis ning parandab naiste 

valmisolekut kriisiolukorras toimetulekuks. Lisaks vajab Kaitsevägi kui organisatsioon  

rohkem naistegevväelasi missioonipiirkondadesse, kus religioossetel põhjustel tohivad 

kohalikud naised suhelda vaid naissoost isikutega. Kuigi praegu ei ole tõendeid selle kohta, et 

naiste kaasamine lahendaks või hoiaks ära sõjalisi konflikte, toimivad naistest ja meestest 

koosnevad üksused paremini erineva keerukusega rahuoperatsioonides ja laiapõhjalises 

militaar- ja tsiviilkoostöös rahutuste mahasurumisel ning nende juurpõhjuste lahendamisel, 

tänu  erinevatele nägemustele olukordade lahendamisest (Egnell, et. al, 2012, pp.72). 
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ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek” Eesti tegevuskava on 

riiklikul tasandil peetud oluliseks naiste rolli rahu ja julgeoleku tagamisel käsitleva 

uurimistegevuse edendamisel (Välisministeerium, 2010, lk 6). 2017. aastal Silva Kiili tehtud 

analüüsis „Naised Eesti kaitsestruktuurides: motivatsioon ja väljakutsed” teeb autor 

ettepaneku analüüsida teiste riikide kogemusi ja paremaid praktikaid naiste kaasamisel ja 

meetmeid osalusprotsendi tõstmisel. Lisaks teeb autor ettepaneku, mille kohaselt võiks Eesti 

koolide lõpuklassides kasutada Norra eeskujul ankeetküsitlusi, et selgitada välja kaitseväkke 

sobivad naised. Samuti on Skandinaavia riikides peetud vajalikuks jätkata uuringuid naiste 

senisest paremaks kaasamiseks kaitsejõududesse (Steder, 2014, pp. 296-297) ja välja selgitada 

soolise perspektiivi vaatenurgast tegurid, mis pärsivad naiste motivatsiooni kuuluda 

kaitsejõududesse ning välja töötada leevendusmeetmeid (Egnell, et. al, 2014, pp. 126-143).  

 

Norras on hiljuti kehtestanud naistele kohustuslik ajateenistus ning Ukrainas on loodud naisi 

ühendav sõjaline organisatsioon „Українська жіноча варта”. Ka Eestis on tõstatunud laiema 

diskusiooni, milline peaks tänapäeval olema naiste roll riigikaitses. Viimaste aastate jooksul 

on Eestis kaitstud mitmeid erinevaid naiskaitseväelaste motivatsiooni ja Kaitseväe soorolle 

puudutavaid magistritöid ning välja antud artikleid. Naiste motivatsiooni osaleda Kaitseväe 

tegevuses ning kaitsetahet üldisemalt on varasematel aastatel magistritöö raames käsitlenud 

Kärt Pärtel (2014), Erko Iljin (2016) ning Mari-Liis Mänd (2013), lõputöö raames Jane 

Reiljan (2016) ja Pauliine Nettan (2014). Teemakohaseid uurimusi on teinud Silva Kiili ning 

Juhan Kivirähk. Lisaks on avaldatud mitmeid naiste kaitseväeteenistust puudutavaid artikleid. 

Seega on varasemalt uuritud naiskaitseväelaste ja ühiskonna arvamust naiste osalemise kohta 

ajateenistuses ning Kaitseväes laiemalt, mis loob võimalused parandada naiste võimalusi 

Kaitseväes ning vähendada nende väljalangevust ajateenistusest. Küll aga ei ole uuritud 

naisabiturientide motivatsiooni astuda ajateenistusse, mis muudab teema uudseks.  Naiste 

osalusprotsendi tõstmiseks ajateenistuses on naisabiturientide sihtgrupp oluline seetõttu, et 

tegemist on sobivaimas eas noortega, kellel ei ole tekkinud veel sotsiaalseid kohustusi, mis 

võiksid ajateenistusse astumist segada. Lisaks on keskhariduse omandanud noortel head 

võimalused karjääri alustamaks militaarvaldkonnas. Selleks, et kaasata senisest enam noori, 

seahulgas ka naisi on oluline välja selgitada noorte motivatsiooni tase riigikaitses osalemiseks 

ning nende teadlikkuse tõstmine ajateenistuses osalemise võimaluste suhtes. Naisabiturientide 

motivatsiooni uurimine võimaldab välja töötada paremaid lahendusi noorte naiste teadlikkuse 
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tõstmiseks riigikaitses osalemises ning ajateenistusse kaasamisel mis annab 

Kaitseministeeriumile sisendi naiste osalusprotsendi tõstmiseks ajateenistuses.  

 

Magistritöö uurimisprobleem on püstitatud keskse küsimusena – Milline on Eesti 

naisabiturientide motivatsiooni tase ajateenistusse astumiseks? 

 

Uurimisprobleemist on tuletatud järgmised uurimisküsimused:  

 

1) Millised on naisabiturientide motivatsiooni taset mõjutavad tegurid ajateenistusse 

astumisel? 

2) Kuivõrd mõjutavad soopõhised tegurid naisabiturientide motivatsiooni asutada 

ajateenistusse? 

 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada Eesti naisabiturientide motivatsiooni tase 

ajateenistusse astumise osas ning motivatsiooni mõjutavad tegurid.  

 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded: 

 

1) Analüüsida naiste ajateenistuses osalemise teoreetilisi lähtekohti motivatsiooniteoreetilisest 

ja soo sotsiaalteoreetilisest vaatenurgast ning süstematiseerida erinevaid siseriiklikud ja 

välisriikide uurimused ja seisukohad, et luua terviklik ülevaade varasematest uuringutest; 

 

2) Korraldada küsitlus naisabiturientide seas ning küsitluse tulemuste analüüsile tuginedes 

tuua välja naisabiturientide motivatsiooni tase ajateenistusse astumiseks ning seda mõjutavad 

tegurid, sh soopõhised tegurid ning peamised probleemkohad; 

 

3) Teooria ja uuringu tulemuste sünteesist tulenevalt analüüsida võimalusi naiste 

motivatsiooni tõstmiseks ning sellest lähtuvalt teha ettepanekud naiste ajateenistusse 

kaasamise võimaluste parandamiseks, motivatsiooni tõstmiseks ning sobivate meetmete 

väljatöötamiseks. 

 

Magistritöö koosneb kahest osast. Esimene osa koosneb teema teoreetilisest käsitlusest ning 

annab ülevaate varem samal teemal tehtud uuringutest, analüüsitakse naiste ajateenistusega 

seonduvaid teoreetilisi lähtekohti ning süstematiseeritakse erinevad uurimused ja seisukohad.  
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Magistritöö teine osa koosneb empiirilise uurimuse metoodika ja valimi tutvustamisest, 

korraldatud küsitluse tulemuste ülevaatest ning nende analüüsist. Uuringu tulemustest 

lähtuvalt tuuakse välja naiste ajateenistusse kaasamise kitsaskohad ning teooria ja uuringu 

sünteesi tulemusena tehakse järeldused ja ettepanekud naisabiturientide ajateenistusse 

kaasamise arendamiseks ning motivatsiooni tõstmiseks.  

 

Magistritöö empiirilises osas analüüsitakse andmeid kvantitatiivselt, kasutades selleks 

elektroonilist poolstruktureeritud ankeetküsimustikku. Uuringu valimisse kuuluvad kõikide 

Eesti üld- ja kutsehariduskoolide (eesti ja osaliselt vene õppekeelega koolide) naissoost 

abituriendid. Ankeetküsimustik võimaldab eristada abituriente, kes on läbinud gümnaasiumi 

või kutsekooli õpingute ajal riigikaitseõpetuse või siseturvalisuse eelkutseõppe.  
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1. MOTIVATSIOONI JA SOO SOTSIAALTEOREETILISED 

ALUSED 

 

Peatükk põhineb esimesel uurimisülesandel, mille kohaselt autor analüüsib naiste 

ajateenistuses osalemise teoreetilisi lähtekohti võttes aluseks motivatsiooniteoreetilise ning 

sotsiaalse soo teoreetilise vaatenurga. Esimene peatükk on jagatud kaheks alapeatükiks, 

millest esimeses analüüsitakse teemat motivatsiooniteoreetilisest ning teises alapeatükis soo 

sotsiaalteoreetilisest vaatenurgast.  

1.1.  Motivatsiooni teoreetilised alused 

Motivatsiooni, kui mõistet on keeruline määratleda, kuna tihti jäävad selle põhjused tegevuse 

varju. On raske hinnata, kas inimene tegutseb kohusetundest või motiveerib teda hoopis 

tegevusest saadud rõõm või nauding. (Lapointe, Perrault, 2013, p. 136) Motivatsioon on 

psühholoogiliste protsesside jada, mille impulsid annavad indiviidi käitumisele püsivuse ja 

suuna (Beesley, et. al., 2010, p. 4). Seega on väliselt võimalik anda hinnangut vaid inimese 

motiveerituse kohta, kuid mitte selle kohta, mis temas motivatsiooni tekitab.   

 

Motiveeritud saab olla alati vaid indiviid tervikuna, mitte ainult osa temast (Malsow, 2007, lk 

58). Teoreetilisel tasandil on Abraham Maslow kirjeldatud põhivajaduste rahuldamise 

teooriast samm edasi motivatsiooniteooriad, mis kaasavad indiviidi motivatsiooni hindamisse 

ka tema hoiakuid, huvisid ja väärtusi. Inimese hoiak on seotud tema vajadusega – vajaduse 

rahuldamise nimel ollakse valmis muutma oma käitumist (Bello, Oyekunle, 2014, p. 124).  

 

Motivatsiooni põhjused saab jagada kahte rühma: sisemine ja väline motivatsioon. Sellise 

liigituse annab motivatsioonile enesemääratlemise teooria (Ryan & Deci, 2000, p. 60), mille 

kohaselt on inimesel kolm olemuselt psühholoogilist vajadust – kompetentsus, autonoomia ja 

seotus, ning kui neid kolme vajadust toetab sotsiaalne keskkond, siis inimese heaolu suureneb 

(vt joonis 1). Vastupidiselt, kui kultuurilised või psüühilised jõud blokeerivad või häirivad 

nende põhivajaduste täitmist, on heaolu vähenenud. (Chirkov, et. al., 2003, p. 97)  
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Joonis 1. Sotsiaalse keskkonna mõju motivatsioonile (autori koostatud). 

 

• Sisemine motivatsioon lähtub inimese sisemisest soovist tegutseda teatud viisil, sest 

see on talle loomupäraselt huvi-, naudingut ning sisemist rahuldust pakkuv (Ryan & 

Deci, 2000, p. 56) või tõstab inimese enesekindlust (Chirkov, et. al., 2003, p. 97).  

• Välise motivatsiooni tegurid tulenevad indiviidist väljastpoolt ning põhinevad välistel 

hüvedel (raha, kiitus, hirm, positsioon). See tingib kontrollitud motivatsiooni (Ryan & 

Deci, 2000, p. 60), mida juhib soov vältida karistust, tasu kaotust või saada hüvesid 

(Chirkov, et. al., 2003, p. 97).  

 

Olenemata sellest, kas motivatsioon on mõjutatud väljast- või seestpoolt, on tegemist 

kognitiivse mehhanismiga, mis tekitab inimeses võime soovitud eesmärgi nimel iseennast 

mõjutada ning oma sooritustele hindavalt reageerida (Bandura, 1994).  

 

Enesemääratlemise teooria ütleb, et motivatsiooni puhul tuleb eristada autonoomset ja 

kontrollitud motivatsiooni (vt joonis 2). Autonoomsus hõlmab tahtejõudu ja valikuvõimalust 

– sisemiselt motiveeritud olukord, kus inimene teeb midagi selleks, et ta tunneb selle vastu 

huvi ning see on tema jaoks lõbus. Seevastu kontrollitud käitumine tähendab surve 

avaldamist, mis annab teada, et selle taga on vajadus tegevust teha. Enesemääratlemise teooria 

kohaselt erinevad autonoomne motivatsioon ja kontrollitud motivatsioon nii nende aluseks 

olevate reguleerimisprotsesside kui ka nendega kaasnevate kogemuste poolest. Inimese 

käitumist saab iseloomustada sõltuvalt sellest, kuivõrd nende motivatsioon on sõltumatu või 

kontrollitav. (Gagne, Deci 2005, pp. 333-334)  
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Joonis 2.  Inimese motivatsiooni taksonoomia (Ryan, Deci, 2000, p. 61).  

 

Autonoomne ja kontrollitud motivatsioon on mõlemad tahtlikud ning vastuolus 

amotivatsiooniga. Amotivatsioon tähendab kavatsuse ja motivatsiooni puudumist. Väline 

regulatsioon on väliste hüvede või kohustuste kaudu motiveeritud tegevus, mida iseloomustab 

kontrollitud motivatsioon. See on vastand sisemisele motivatsioonile. Seevastu saab väliselt 

reguleeritud protsess kanduda üle sisemiselt reguleeritud protsessiks nii, et inimene jätkab 

tegevust ka juhul, kui välised mõjutajad kaovad. Seda nimetatakse ülevõtmise 

regulatsiooniks, kus inimene ei pea tegevust endale omaseks, kuid tegevusest tulemus avaldab 

mõju tema enesehinnangule ning mina-pildile. (Gagne, Deci 2005, pp. 334) Inimest 

motiveerib soov olla väärtustatud ning seega muutub tema motivatsioon vähem kontrollituks. 

Teisalt mõjutab negatiivne tagasiside, mis vähendab tajutavalt pädevust inimese motivatsiooni 

ning õõnestab seejuures nii sisemist kui ka välist motivatsiooni, jättes inimese amotiveerituks 

(Deci, Ryan, 1985).  

 

Olles autonoomselt väliselt motiveeritud on oluline teha vahet, kas tegevus põhineb võõrastel  

või isiklikel väärtustel. Samastumise puhul tugineb inimese motivatsioon võõrastele 

väärtustele. Ta peab neid väärtusi oluliseks, kuid need pole tema väärtused. Seevastu 
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lõimumise puhul tulenevad väärtused, mille nimel tegutsetakse eneseteadvusest ning need on 

seega inimese jaoks enesestmõistetavad. (Gagne, Deci 2005, pp. 334-335) Sisemine 

motivatsioon paneb inimese tegutsema, kuna see on tema jaoks huvitav ning tegevus 

iseenesest tekitab rahulolu (Gagne, Deci 2005, pp. 331).  

 

Enesemääratlemise teooria kohaselt on inimene täielikult internaliseerinud teatud normide ja 

põhimõtete suhtes, ehk teatud ühiskondlikud normid ja reeglid on muutunud osaks inimese 

isiksusest ning seetõttu inimene täidab neid norme vabatahtlikult. Nende normide rikkumine 

kutsub inimeses esile süütunde. (Deci,  Ryan, 2000, p. 230). Alles hiljuti on teadlased 

hakanud uurima internaliseerimise ja autonoomia tähtsust enesemääratlemise teoorias 

kollektivistlikus kontekstis (Chirkov, et. al., 2003, p. 99). Hayamizu toob välja, et 

internaliseerumist ei saa pidada võrdseks autonoomse motivatsiooniga. Näiteks, kui õpilane 

pingutab eksamiks õppimisel palju, sest vastasel juhul tunneks ta ennast õppimata jätmise 

pärast süüdi, siis viitab see siiski pigem välisele motiveeritusele, kuna tegevus ise ei ole tema 

jaoks naudingut pakkuv. (Hayamizu, 1997, p. 99) Hayamizu uuris Jaapani keskkooliõpilasi 

ning leidis, et autonoomne motivatsioon, mida hinnati enesemääratlemise teooria põhise 

internaliseerimismudeli abil, oli seotud positiivsema ja kohanemisvõimelisema toimetulekuga 

(Hayamizu, 1997, p. 108). Yamauchi ja Tanaka jõudsid samasuguste järeldusteni aastal 1998, 

kui uurisid motiveeritust Jaapani üliõpilaste seas. (Yamauchi, Tanaka, 1998, p. 268).  Kõige 

autonoomsem välise motivatsiooni tüüp on motivatsioon, mille puhul on süntees isiklikest 

väärtustest või soovidest ning ettenähtud eeskirjadest või normidest. Näitena saab tuua 

üliõpilase, kes õpib anatoomiat ja füsioloogiat, sest need teadmised on talle soovitud töökohal 

edukaks toimetulekuks vajalikud. (Niemiec, Ryan, 2009, pp. 138) Inimese isiklikel väärtustel 

on oluline mõju motivatsioonile. Mitmed autorid on varem uurinud militaarvaldkonna 

töötajate motivatsiooni nende isiklike väärtuste kaudu ning selle sidusust organisatsiooni 

väärtustega.  

 

• Shalom H. Schwartz väärtusteteooria 

 

Väärtused on alati suhtelised ning need on väärtuslikud kellegi jaoks. Kui midagi on 

väärtuslik, soov midagi saada või teha tähendab, et sellele on inimese jaoks mingisugune 

omadus, mis muudab selle tema jaoks väärtuslikuks. (Black, Roberts, 2011, p.176) Shalom H. 

Schwarz on väärtusi defineerinud, kui ihaldusväärseid eesmärke, printsiipe, mis lähtuvad 

inimeste bioloogilistest ja sotsiaalsetest põhivajadustest (Schwartz, 1994, pp. 19-45). See on 
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suunatud igapäevaelust sõltumatute eesmärkide saavutamisele, mis võivad muutuda vastavalt 

sellele, mida inimene oluliseks peab (Schwartz, 2012, p 4). Schwartzi väärtusteteooria tugineb 

Rokeachi väärtusteteooriale, mille kohaselt väljendavad väärtused indiviidi põhivajadusi ning 

need vajadused motiveerivad tema sotsiaalset käitumist (Rokeachi, 1973, p. 13). Seevastu ei 

ole Rockeachi väärtusteteooria piisavalt kõikehõlmav jättes käsitlemata üksikväärtuste 

vahelised seosed ning Shalom H. Schwartzi väärtusteteooria võimaldab hinnata ka erinevatel 

väärtustel põhinevate prioriteetide vahelisi seoseid. (Rohan, 2000, pp. 259-260) 

 

Tabel 1. Schwartzi väärtuste struktuur (Schwartz, 2012, pp. 6-7). 

VÄÄRTUSTÜÜP ÜKSIKVÄÄRTUSED 

Enesejuhtimine  Sõltumatus, vabadus, eesmärkide 

seadmine, uudishimulikkus 

Stimulatsioonid Julgus, põnevus, vaheldusrikkus 

Hedonism Elu nautimine, enese hellitamine 

Saavutus Edukus, ambitsioonikus, võimekus, 

eneseaustus, arukus, auahnus 

Võim Sotsiaalne võim, sotsiaalne tunnustus, 

jõukus, autoriteetsus, maine 

Turvalisus Kuuluvus, pere turvalisus, sotsiaalne kord, 

rahvuslik julgeolek 

Mugandus Enesedistsipliin, viisakus, austus, kuulekus 

Traditsioon Tagasihoidlikkus, traditsioonide austamine, 

mõõdukus, vähenõudlikkus 

Heasoovlikkus Abivalmidus, andestatavus, ausus, 

lojaalsus, küps armastus, 

vastutustundlikkus, tõeline sõprus 

Kõikehõlmavus Ühtsus loodusega, võrdsus, elutarkus, 

sotsiaalne  

õiglus, maailma ilu, rahu maailmas, 

keskkonnakaitse 
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Hingelisus Elu mõte, vaimne elu, sisemine harmoonia 

 

Schwartzi väärtuste struktuuri (vt tabel 1) kohaselt koonduvad üksikväärtused 10 peamise 

väärtustüübi alla, milleks on enesejuhtimine, stimulatsioon, hedonism, saavutus, võim, 

turvalisus, mugandus, traditsioonid, heasoovlikkus ning kõikehõimavus. Tabelis nr 1 välja 

toodud 11ndat väärtustüüp (hingelisust) ei peeta igas kultuuris universaalseks (Schwartz, 

2012, pp. 6-7). Lisaks põhiväärtuste määraltemisele selgitab teooria nende dünaamiliste 

suhete struktuuri (vt joonis 3). Väärtusstruktuuri üheks aluseks on asjaolu, et tegevus, mille 

eesmärk põhineb mistahes väärtusel, tagajärjed on vastuolus mõne teise väärtusega. Näiteks 

on saavutuste väärtuse järgimine tavaliselt vastuolus heasoovlikkuse väärtustega - iseenda edu 

otsing kipub takistama tegevusi, mille eesmärk on parandada abivajajate heaolu. Seevastu on 

saavutuse ja võimu väärtused tavaliselt ühildatud, kus enda eesmärkide saavutamisele aitab 

kaasa sotsiaalse positsiooni tõus ning võim teiste üle. (Schwartz, 2012, p. 8)  

 

Joonis 3. Väärtustüüpide ringmudel (Schwartz, 2012, p. 9).  
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Inimese tahet panustada riigikaitsesse ning riigi julgeoleku tagamisse on varasemalt seostatud 

inimese sisemiste väärtustega, nagu näiteks patriotism või turvatunde loomise vajadus oma 

perele. Ajateenistuse osalemise motivatsiooni uurimine on kompleksne ning väga 

mitmetahuline küsimus (Tiargan, 2016, p. 72). Eestis tehti 2017. aastal uuring, mis näitas, et 

naised peavad peamiseks militaarsete organisatsioonidega liitumise motiiviks tahet panustada 

pere, kodu ning riigi kaitsmisse, soovides omandada selleks vajalikud teadmised ja oskused. 

Kes kaitseväeteenistusse ei soovinud minna tõid põhilise argumendina välja kohustused pere 

ees. (Kiili, 2017, lk 5, 8, 19) Sellest järeldub, et Eestis peab suur osa inimesi oluliseks oma 

pere ja riiklikku julgeolekut ning nende valikuid ja käitumist mõjutab oluliselt perekonna 

heaolu – väärtused tingivad inimese käitumise. Seda kinnitab ka 2015. aasta Eesti 

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse analüüsi tulemused, mille kohaselt inimeste, kes 

panustavad militaarorganisatsiooni heaks, isiklikud väärtused ühtivad organisatsiooni 

väärtuste ja missiooniga, seda sõltumata taustateguritest. Juhtivaks motiveerivaks 

väärtusgrupiks peeti turvalisust, milles tugevaimad üksikväärtused olid perekonna turvalisus 

ning rahvuslik julgeolek (Kiili, 2015, lk 10).   

 

Ühiskondlikud väärtused võivad olla ajas muutuvad, mille tulemusena muutuvad ka 

prioriteedid. Inglearti kultuurinihke kontseptsiooni järgi liigub läänelik kultuur 

traditsionaismist ja modernismist (nt võim) postmodernismi (nt maailmarahu) suunas. 

(Inglehart, et. al, 2000, p.19) Gustav Kutsar uuris militaarsüsteemis töötavate isikute 

väärtushinnangute võimalikku nihet postmodernismi suunas ning leidis, et Eesti ühiskonnas 

eksisteerib lõhe tsiviil- ja militaargruppide väärtushinnangutes. Tsiviilgruppi esindavad 

ajateenija ja kooliõpilased pidasid teiste põhiväärtuste kõrval tähtsamaks inimõigusi ja 

isikuvabadust ning demokraatiat, vähemtähtsaks aga patriotismi ja kodaniku kohustust riigi 

ees. Seevastu riigikaitses osalevad ohvitserid, kadetid ja kutselised sõdurid pidasid samu 

väärtusi hinnates olulisemaks just patriotismi ja kodaniku kohustust riigi ees. Postmodernsete 

väärtuste nihe on toimumas peamiselt noorema põlvkonna seas. Nihe on toimumas ka 

militaarse elukutse või militaarse tegevuse valinud noorema põlvkonna seas. Olenemata 

asjaolust, et militaar-institutsioonis on tsiviilgruppidest kõrgemalt väärtustatud modernistlikud 

väärtused, ei jää militaar-institutsiooni liikmed kõrvale üldisest trendist. (Kutsar, 2007, lk 117, 

128) 
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1.2.  Soo sotsiaalteoreetilised alused 

Soo defineerimiseks kasutatakse peamiselt kahte sisult täiesti erinevat mõistet, nagu 

bioloogiline sugu (ingl sex) ja sotsiaalne sugu (ingl gender). Terminit bioloogiline sugu (ingl 

sex) mõistetakse kui inimese bioloogilist kontseptsiooni tema bioloogiliste tunnuste põhjal, 

seevastu sotsiaalne sugu (ingl gender) terminiga arvestatakse inimese isiksust ning 

ühiskondlikku ja kultuurilist taju. (Torgrimson, Minson, 2005, pp. 785-786)  

 

Väärtusi on uurinud ka Geet Hofstede (1980), kes on kultuuride võrdlemiseks välja pakkunud 

neli väärtusmõõdet: individualism, võimudistants, ebakindluse tõrjumine ja maskuliinsus. 

Hofstede poolt välja pakutud maskuliinsuse-feminiinsuse mõõde näitab, kuivõrd rõhutatud on 

eri kultuurides mehised väärtused. Selle omadusteks peetakse võitlusmomente, enesekindlust, 

ambitsioone, karjäärile orienteeritust, isekust ning on materiaalsele edule suunatud (Bashir, et. 

al., p. 3689), või naiselikud väärtused, kus peetakse oluliseks inimsuhteid, empaatiat ning 

elukvaliteeti, ollakse loomult tagasihoidlikumad ning suhtlemisstiililt pehmemad. Arusaam, 

mis on mehelik ning mis naiselik võib kultuuriti erineda. (Bergström, 2014, p. 22) Hofstede 

kirjeldab maskuliinset ühiskonda, kui rangelt paika pandud soorollidega ühiskonda, kus 

maskuliinses kultuuris nähakse mehi enesekindlate, pigem karmide ja rahale keskenduvatena, 

ning naisi lahkete, õrnade ning heade inimsuhete eest hoolitsevatena. Seevastu feminiinses 

kultuuris on soorollid kattuvamad (Hofstede, 1980) ning seega sooliste erisuste tegemist 

esineb vähem feminiinses kultuuris (Bashir, et. al., p. 3689). Tavapäraselt, kui ühiskonnas 

diskuteeritakse soopõhistest probleemidest, siis mõeldakse selle all tihipeale peamiselt naisi, 

seda eriti maskuliinses organisatsioonis. Kui maskuliinses organisatsioonis tõstatub sooline 

küsimus, siis peetakse silmas naisi, mitte mehi. Seega seotakse naised soo mõiste ja 

problemaatikaga, sest sedalaadi organisatsioonides on normiks mees ja mehelikkus – see on  

normaalsuse standard (Connell, 1995, 212).  

 

Soolise perspektiivi all peetakse silmas, et sugu, kui sotsiaalselt konstrueeritud nähtust, 

võetakse arvesse ühiskonnaelu kirjeldamisel, selgitamisel ning tõlgendamisel (Sand, Fasting, 

2012, p. 14). Mõistena hõlmab sooline perspektiiv ka naiste ja meeste ning tüdrukute ja poiste 

vahelisi suhteid, mis on ühiskondlikult üles ehitatud ja levivad sotsialiseerimise kaudu 

(Egnell, et. al., 2014, p. 4). Sooline perspektiiv väljendab suhtumist, mille puhul 

tunnistatakse, et seksuaalne diskrimineerimine, stereotüüpne rollide jagunemine meeste ja 
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naiste vahel ning eelarvamused on soopõhised ning ühiskondlikult konstrueeritud. Siinkohal 

ei keskenduta soost rääkides anatoomilistele ja füsioloogilistele erinevustele, mis on seotud 

meeste ja naiste kehadega (Sand, Fasting,  2012, p. 14). 

 

Sugu on pidevas rekonstrueerimises lähtuvalt sellest, millisena indiviidid ning ühiskond sugu 

kujutavad ning millega valdavale enamusele seostuvad mehelikkuse ning naiselikkuse 

tunnused (Steder, 2012, lk 14). Selles tähenduses ei ole sool mingit kindlat kriteeriumit, vaid 

see, milliseks ühiskond sotsiaalse soo kujundab. Arusaam sellest, mis on normaalne ning 

loomulik, on ühiskonna poolt muudetav – samamoodi on ajas ümberkujundatav ka sotsiaalne 

sugu (West, Zimmermann, 1987, p. 146).  

 

R. Correll leiab, et laialt levinud kultuuriline eelarvamus soo ning erialase kompetentsuse 

vahel mõjutab indiviidi arvamust enese pädevuse suhtes (vt joonis 4) ning seeläbi mõjutab ka 

karjäärivalikut . (Correll, 2001, p. 1698-1699) Soolised erinevused, mis tavadest tingituna 

piiravad inimest karjääri valikul, avaldavad inimesele mõju tihtipeale varasemas elutsüklis 

(Correll, 2001, p. 1693). Seetõttu võib noore inimese karjäärivalik olla mõjutatud pigem 

ühiskondlikust ootusest, kuivõrd isiklikest huvidest ning ambitsioonidest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Eelarvamustest sõltuva enesehinnangu mõju karjäärivalikule (Correll, 2001, p. 

1699). 

 

Naised on olemuselt vähem mõjukamad kui mehed. (Carli, 2001, p. 726) Samuti peavad 

naised võrreldes meestega harvem ennast ülesannete sooritamisel piisavalt heaks (Correll, 

2001, p. 1699). Sotsiaalse soo kontseptsioon, hinnang enda pädevusele, dominantsus ning 
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soopõhiste ülesannete esinemine – need kõik mõjutavad sotsiaalse soo taasloomist ühiskonnas 

(Carli, 2001, p. 726).  

 

• Soolise perspektiivi käsitlus militaarvaldkonnas 

 

Rahvusvahelisest julgeolekuolukorrast tingitud ja põhjendatud vajadus ning ühiskondlikud 

muutused on tekitanud olukorra, kus üha enam naisi asuvad teenistuse sisekaitselistesse või 

militaarsetesse organisatsioonidesse. Sedalaadi ühiskondlik nähtus ei ole veel täielikult vastu 

võetud ega kinnistunud inimeste sotsiaalses tajus. Nii mehed kui ka naised tajuvad teatavat 

sotsiaalset survet eriala ja ametikoha valikul vastavalt sellele, mis on sotsiaalselt 

aktsepteeritud ning sooliselt iseloomulik.  

 

Militaarses keskkonnas domineerivad isikkooseisuliselt peamiselt mehed – seega domineerib 

sellises organisatsioonis mehelikkus, mistõttu on militaarses organisatsioonis eriti oluline 

soolise perspektiivi mõistmine selleks, et mõista naiste kogemusi kaitsejõududes ning 

edendada nende värbamist (Steder, 2010, lk13). Teatud juhtudel võib see aidata mõista 

probleemide algpõhjuseid (Longworth, 2014, p. 8). Seetõttu tuleb naiste militaarvaldkonna 

tegevustesse kaasamisel ning nende motivatsiooni hindamisel käsitleda ka soolist perspektiivi. 

Sooline perspektiivi all ei peeta silmas ainult naisi, vaid identifitseeritakse ning mõtestatakse 

lahti sugude vahelisi erisusi, staatust ning võimupositsioone ühiskondlikul tasandil ning 

hinnatakse, kuidas ühiskondlikult konstrueeritud kuvandid mõjutavad nii ka meeste kui naiste 

põhivajadusi ja pikaajalisi huve (Longworth, 2014, p. 7).  

 

NATO liikmeriikides tuginetakse sooliste küsimuste lahendamise osas NATO soolise 

perspektiivi komitee, ingl NATO Comittee on Gender Perspective (edaspidi NCGP) 

põhimõtetele. Komitee pöörab tähelepanu meeste ja naiste erinevatele vajadustele ning toob 

esile, millist mõju avaldavad neile NATO siseselt erinevad tegevuste ja ülesannete (Egnell, et. 

al, 2014, p. 5). Samuti edendab soolise perspektiivi ning võrdõiguslikkuse süvalähenemist kui 

strateegiat naiste ja meeste murede ja kogemuste pinnal poliitika kujundamiseks, 

programmide ja sõjaliste operatsioonide planeerimist, läbiviimist ning järelevalvet ja 

hindamist.  (Steder, 2010, lk13) See toetub ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 1325 

„Naised, rahu ja julgeolek”, tänu millele on toimunud märkimisväärne areng sooliste 

aspektide arvestamisel militaarvaldkonnas. Selle filosoofia on mõista sooliste konfliktide 
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mõju ning tagada kõigi rahvaste tõhus kaasamine protsessi selleks, et aidata kaasa 

rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamisele. (Longworth, 2014, p.3)  

 

Soopõhistes aruteludes tõstatub pea alati soolise võrdõiguslikkuse küsimuse. Sooline 

võrdõiguslikkus on ühiskonna arengu eesmärk, mille saavutamiseks on vaja tagada naiste ja 

meeste võrdne kohtlemine ehk mitte diskrimineerimine, kaotada olemasolev sooline 

ebavõrdsus, luua võrdsed võimalused osalemiseks kõigis valdkondades ning eesmärgistatult 

ja süstemaatiliselt edendada soolist võrdõiguslikkust (Sotsiaalministeerium, 2015). 

Kaitsejõududes on raske saavutada naiste ja meeste võrdset osakaalu isikkoosseisuliselt, kuid 

see ei peaks olema militaarorganisatsioonis eraldiseisev eesmärk. Oluline on, et naiste 

arvamust võetaks kuulda ning neil oleks arvestatav roll muutuste protsessis. Kriitilise massi 

teooria kohaselt peab ’kriitilise vähemuse’ moodustama vähemalt 30% kollektiivist, et 

vähemus suudaks muutusi mõjutada (Childs, Krook, 2009, pp. 125-126).  

 

Sotsiaalkonstruktivistliku lähenemise kohaselt on inimese 'reaalsus' teadmine, mis juhib 

inimese käitumist, seejuures on kõigil reaalusest erinev ettekujutus. Sotsiaalne keskkond 

mõjutab inimkäitumist sedavõrd, et tekib ühine arusaam sellest, mis on kohane ning kuidas 

käituda.  (Berger ja Luckmann, 1971, p. 20) Sotsiaalkonstruktivistliku lähenemise järgi saab 

soolisi erinevusi ja ebavõrdsust pidada sotsiaalsete praktikate tagajärjeks (Aavik, Kajak, 2009, 

lk14). Sotsiaalne sugu pole määratud bioloogiliste ega geneetiliste faktoritega, vaid hõlmab 

sotsiaalseid viise ja praktikaid, kuidas kultuur ja ühiskond tõlgendavad ja vormivad 

bioloogilist reaalsust (Aavik, Kajak, 2009, lk 16). Mõneti peegeldub see ka Eestis varem 

korraldatud uuringu osalenute vastustest, kus naistele kohustusliku ajateenistuse mitte 

pooldajad tõid peamiselt välja argumente, mis tulenesid traditsioonilise ühiskonna väärtustest 

seoses naise rolliga ühiskonnas ja perekonnas. Seevastu naistele kohustusliku ajateenistuse 

pooldajad nägid selles vajadust ja võimalust enese täiendamiseks või riigi julgeoleku 

tagamiseks. Sotsiaalsed stereotüübid on probleemiks ka tänases Eesti ühiskonnas. 

Tegevväelaste seas korraldatud uuringu respondendid tõid välja, et sootuunuste tõttu 

ebavõrdse kohtlemise tajumine oli ootuspäraselt meeste ja naiste seas erinev. Esines 

pöördvõrdeline efekt, kus 2/3 meestest ei ole tähendanud naiste ebavõrdset kohtlemist ning 

2/3 naistest on seda tähendanud. Samuti toob ligi viiendik kuni veerand naistest negatiivse 

asjaoluna välja, et nad on kogenud nende erialase kompetentsi alakasutust nende sootunnuste 

tõttu. (Kiili, Siplane, 2017, lk 4, 39)  
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Soolist võrdõiguslikkust ehk võrdseid õiguseid ja kohustusi olenemata soost on peetud üheks 

komponendiks naistele kohustusliku ajateenistuse laiendamisel Norra Kuningriigis. Naistele 

kohustusliku ajateenistuse laiendamist on arutatud ka Rootsis ning seal vaadatakse 

eelnimetatud kohustuse kehtestamise vajadust nii kollektiivse kaitse tagamise perspektiivist, 

kui ka ühiskonnas kohustuste võrdse jagamisena meeste ja naiste vahel. (Boss, Shira, 2010) 

Teisalt on sõja pidamine oma olemuselt kriis ning oluline on sõjapiirkonnas konflikt 

lahendada võimalikult väikeste kaotustega. Seal ei ole kohta poliitiliseks toretsemiseks ning 

soolise võrdsuse tagamise vajaduse rindele toomine võib tunduda liialdusena. Dr. Robert 

Engell (2018) toob välja, et militaarvaldkond peaks vaatama kaugemale naiste õiguste 

kaitsmisest ja soolise võrdsuse tagamise vajadusest – see ei ole militaarvaldkonna kontekstis 

piisavalt kõikehõlmav. Lisaks eeltoodule on vaja leida mõjuv argument, mis loob valdkonnale 

lisandväärtuse ning muudab organisatsiooni töö efektiivsemaks. Erinevad uuringud sotsiaal-, 

juhtimise või näiteks majanduse valdkonnas näitavad, et meeste ja naiste koos töötamine 

muudab organisatsiooni töö efektiivsemaks  ning annab paremaid tulemusi, kui kollektiivides, 

kus töötavad ainult mehed või ainult naised. (Westermann, et. al, 2005, Pandolfelli, et. al, 

2008) Seevastu ei ole teaduslikku tõestust naiste positiivset mõju militaarorganisatsioonile.   



22 

 

2. VARASEMAD TEEMAKOHASED UURINGUD 

 

Järgnev peatükk põhineb esimesel uurimisülesandel ning selle esimeses alapeatükis 

süstematiseerib ja analüüsib autor Eestis läbiviidud uuringuid, mis käsitlevad naiste 

militaarvaldkonda kaasamist ning analüüsitakse. Teises alapeatükis annab autor ülevaate, 

kuidas on üles ehitatud naiste militaarvaldkonda kaasamine ning soolise perspektiiviga 

seonduvate küsimuste lahendamine välisriikides.  

2.1. Naiste kaasamine kaitseväeteenistusse Eestis  

„Naistele antud võimalus minna ajateenistusse on igati loomulik. See laiendab meie riigikaitse 

kandepinda ja motiveerib kohustuslikku ajateenistusse kutsutavaid noormehi.” ütles Eesti 

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras 2013. aastal naiste ajateenistuse toetuseks (Eesti 

Kaitsevägi, 2013). 

 

Eesti julgeolekupoliitika ja riigikaitse põhineb laiapindsel riigikaitsel ja NATO 

kollektiivkaitsel. Naiste rolli edendamiseks rahu ja julgeoleku tagamisel on NATO loonud 

komitee NATO Commitee on Gender Perspectives (edaspidi NCGP). Sellega näidatakse 

nende pühendumust toetada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja 

julgeolek” ning sellega seotud resolutsioonide rakendumist, mis tunnustavad sõja ja 

konfliktide ebaproportsionaalset mõju naistele ja lastele ning toovad esile tõsiasja, et 

ajalooliselt on naised rahuprotsessidest ja stabiliseerimisest tingitud jõupingutustest loobunud. 

Nad nõuavad naiste täielikku ja võrdset kaasamist kõigil tasanditel, alates konfliktide 

ennetamisest kuni konfliktijärgse rahu ja julgeoleku tagamiseni. (North Atlantic Treaty 

Organization, 2016) 

 

NCGP koostab regulaarselt raporteid liikmesriikide jagatud informatsiooni alusel ÜRO 

Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 rakendamise ning naiste integreerimise kohta 

relvajõududesse. NATO liikmesriigina jälgib Eesti  samuti eelnimetatud komitee agendat ning 

tegutseb järjepidevalt naiste kaasamisega Eesti relvajõududesse. Sellega seoses on Eestis juba 

aastaid uuritud naiste motivatsiooni tegutseda riigikaitse valdkonnas.  
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Praeguseks diskuteeritakse ühiskonnas üha enam naiste kaasamisest jõustruktuuridesse, mis 

on osa kaasamise protsessist. Varem on naiste motivatsiooni osaleda Eesti Kaitseväe 

tegevustes ning üldist kaitsetahet käsitletud järgnevates uuringutes ja artiklites:  

 

• Gustav Kutsari 2007. aastal Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö „Väärtuste ja 

väärtussüsteemide analüüs tsiviil-militaarsuhetes: Eesti näide.”; 

• Mari-Liis Mänd 2013. aastal Sisekaitseakadeemias kaitstud magistritöö „Kaitsetahte 

seos riigikaitseõpetusega Tallinna Gümnaasiumti näitel.”; 

• Kärt Pärteli 2014. aastal Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö teemal „Mees- ja 

naiskaitseväelaste hoiakud seoses naiste ja meeste rollidega ühiskonnas ning 

kaitseväes kui totaalses institutsioonis.”; 

• Pauliine Nettani 2014. aastal Kaitseväe Ühendatud õppeasutuses kaitstud lõputöö 

„Naissoost kaitseväelaste toimetulek ajateenistuses 2013. aastal ajateenistusse asunute 

näitel.” ; 

• Juhan Kivirähk  2014. aastal korraldatud uurimus teemal „Arvamus kaitseväest enne 

ja pärast ajateenitust.”; 

• Erko Iljini 2016. aastal Sisekaitseakadeemias kaitstud magistritöö teemal „Eesti 

naisüliõpilaste osalemistahe laiapõhjalise riigikaitse teostamiseks.”  

• Silva Kiili 2016. aastal korraldatud uurimus teemal „Naised Eesti kaitsestruktuurides: 

motivatsioon ja väljakutsed.”; 

• Jane Reiljani 2016. aastal Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes kaitstud lõputöö 

„Naiste ajateenistusest väljalangemise põhjused 2014.- 2015. aasta naisajateenijate 

näitel.”; 

• Silva Kiili 2017. aastal korraldatud uurimus teemal „Naised Eesti kaitsestruktuurides: 

motivatsioon ja väljakutsed.”; 

• Silva Kiili ja Andres Siplase  2017. aastal korraldatud uurimus teemal „Tegevväelaste 

kogemused ja hoiakud sooliste erinevuste suhtes.”; 

• Andres Siplase 2017. aastal korraldatud uurimus teemal „Naised Eesti Kaitseväes: 

motivatsioon, suhtumine, kogemused ja väljakutsed.” 

 

Silva Kiili 2017. aastal korraldatud uurimuse „Naised Eesti kaitsestruktuurides: motivatsioon 

ja väljakutsed”, tulemused näitasid, et osa naisi on valmis aktiivselt panustama 
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kaitseväelistesse tegevustesse, kui selleks on loodud vastavad tingimused ning hoiakud seda 

soosivad (Kiili, 2017, lk 34). Sama järelduseni jõudis ka Erko Iljin  2016. aastal koostatud 

magistritöös. Autor tõi välja, et naistel on suur tahe erinevatel viisidel panustada vajadusel 

riigi kaitseks, kui selleks luuakse võimalused ja vastavad tingimused. (Iljin, 2016, lk 57)  

Oluline roll naiste osakaalu tõstmisel on noorte kasvatamisel ja teavitustööl – uurimus näitas 

selgelt, et enamasti tulevad naised ajateenistusse juba teatud eelteadmisega kodust ja koolist 

ning kindla kavatsusega teha kaitseväelist karjääri. (Kiili, 2017, lk 34) Sellele annavad 

kinnitust ka Mari-Liis Männi magistritöös tehtud järeldused, mille kohaselt riigikaitseõpetust 

õppinud õpilaste kaitsetahe on riigikaitseõpetust mitteõppinud õpilaste kaitsetahtest kõrgem. 

Enamik riigikaitseõpetust õppinud õpilastest leidis, et riigikaitseõpetuses osalemine on nende 

kaitsetahet tõstnud ning enamik riigikaitseõpetust mitteõppinud õpilastest arvas, et 

riigikaitseõpetuse kursuse läbimine võiks nende kaitsetahet tõsta. (Mänd, 2013, lk 74) 

 

Varasemad uurimused on näidanud, et naised peavad peamiseks militaarsete 

organisatsioonidega liitumise motiiviks tahet panustada pere, kodu ning riigi kaitsmisse, 

soovides selleks omandada vajalikud teadmised ja oskused. Seejuures ei ole militaarvaldkond 

suure osa naiste jaoks see, millega igapäevaselt ametialaselt tegeleda sooviks, vaid pigem on 

vabast ajast vajalike oskuste omandamine hea võimalus panustada, enda oma lähedaste ja riigi 

julgeolekusse. Mitte ükski ajateenistuses osalenud naine ei ole seda otsust kahetsenud, pigem 

leiti, et see oli eluks väärt kogemus. (Kiili, 2017, lk 5, 19) Naisüliõpilaste seas korraldatud 

küsitlus näitas, et teadmatus, kuidas oma riiki sõjaolukorras kaitsta ning puudulik 

informatsiooni nende rolli suhtes sõjaolukorra tekkimisel vähendab oluliselt nende 

turvatunnet ning sõja puhkemisel lahkuks oluline osa laiapindse riigikaitse teostajatest Eestist 

(Iljin, 2016, lk 57).  

 

Kaitseväeteenistusse minemise võimalust oli kaalunud 40% naistest, 59% ei olnud seda teinud 

ning 1% ei osanud sellele küsimusele vastata. Kaitseväeteenistusse soovijad nimetasid 

enamasti ainulaadseid kogemusi, eneseületamist ja võimalust panustada kaitseväelistesse 

tegevustesse.; need, kes minna ei soovinud, on põhjendanud seda kohustusega pere ees ning 

füüsilise või vaimse mittesobivusega, samuti on mainitud naiste ebavõrdset olukorda 

võrreldes meestega. (Kiili, 2017, lk 8)  

 

Küsitlusele vastanutest leidis enamik, et naiste efektiivsemaks kaasamiseks Naiskodukaitse ja 

Kaitseliidu tegemistesse on oluline tähtsus teavitustööl – nii organisatsiooni siseselt, kui ka 
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väljapoole – ja positiivse kuvandi loomine. (Kiili, 2017, lk 14) Enamasti tulevad naised 

ajateenistusse juba teatud eelteadmistega kodust ja koolist ning kindla kavatsusega teha 

Kaitseväes karjääri. (Kiili, 2016, lk 37) Sama järeldas Mari-Liis Mänd 2016. aasta 

magistritöös „Kaitsetahte seos riigikaitseõpetusega Tallinna gümnaasiumite näitel”, mille 

kohaselt on vajalik noorte hulgas riigikaitselist teadlikkust tõsta ning neis teema vastu huvi 

tekitada (Mänd, 2013, lk 74).   

 

Varasemalt tehtud uuringud näitavad, et ajateenistuses käinud naiste jaoks on ajateenistus 

mitte ainult füüsiliselt koormav, vaid ka vaimselt raske katsumus. Sageli ei ole kellelegi oma 

murest rääkida, samuti ei olda teadlikud või ei ole tahetud pöörduda väeosa kaplani või 

psühholoogi poole. Seega on otsustanud naised, kes tunnevad end ajateenistuses vaimselt ja 

füüsiliselt väsinuna, loobuda ajateenistuse jätkamisest – seda on neil kergem teha, kuna 

naistele ei ole ajateenistus kohustuslik.  (Kiili, 2017, lk 30)  

 

Seevastu NATO töögrupi „Naiste integratsioon maaväe lahingüksustes” liikmed nendivad, et 

suurim takistus naiste integratsioonile ei ole mitte füüsilised standardid või naiste 

emotsionaalne valmidus, vaid hoiakud naiste osalemise suhtes militaartegevustesse. (Kiili, 

2017, lk 32) Naiste vabatahtlikku osalemisse ajateenistuses suhtutakse nii ühiskonnas kui ka 

kutsealuste seas pigem positiivselt – seda toetas kaks kolmandikku reservväelastest, vastu oli 

viiendik. Seejuures oli kutsealuste toetus naite ajateenistusele veidi kõrgem kui ajateenistuse 

läbinutel – seda toetas 72%, vastu oli vaid 14%. (Kivirähk, 2014, lk 5) Tegevväelaste seas 

tehtud uuring näitas, et tegevväelased suhtuvad naiste sõjaväelisse karjääri palju soosivamalt 

kui ühiskond tervikuna (Kiili, Siplane, 2017, lk 4).  

 

Diskussioon kohustusliku ajateenistuse laiendamise osas naistele tekitab ühiskonnas 

kahtlemata suuremat kõlapinda ühest küljes selle kohustuslikkuse tõttu, teisalt on see küsimus 

tihedalt seotud hoiakute ja väärtushinnangutega ühiskonnas. Erinevad seisukohad toovad välja 

eri nägemused naiste rollist ühiskonnas, perekonnas ning riigikaitses selle laiemas käsitluses. 

Nii on näiteks Norras kehtestatud kohustuslik ajateenistus naistele meestega võrdsetel alustel, 

ning see on kasvatanud naiste osaluse 30 protsendini. USA ja Suurbritannia on loonud 

naistele võimalused teenimaks kõikides väeliikides ja üksustes. Reaalne olukord julgeoleku 

maastikul on tinginud olukorra, kus naised sõdivad riigi iseseisvuse eest rindel võrdselt 

meestega. Näitena saab siinkohal välja tuua Ukraina, kus naised on läinud rindele võrdselt 

meestega, tõestades ennast nii jao- ja rühmaülemana kui meedikute ja snaiperitena. Nende 
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panus on olnud asendamatu ka staabi- ja tagalatöös. (Kiili, 2017, lk 4) Valdav osa naisi ei 

soovi osaleda meestega võrdselt ajateenistuses ega sõjaväeteenistuses, kuid nad soovivad 

osaleda just naistele suunatud asendusteenistuses, milles läbitakse teoreetiline sõjaline 

baaskursus ja tsiviilerialade kursus ning seda võimalikult noores eas, kui neil ei ole veel 

tekkinud oma perekonna ees kohustusi. Osa naisi eelistaks kohustusliku ajateenistuse 

alternatiivina muuta aktsepteeritavaks teenistusliigiks kohustuslik asendusteenistus 

paralleelselt ajateenistusega, milles moodustaksid põhiosa naised. (Iljin, 2016, lk 58) Seevastu 

tegevväelaste seas korraldatud uuring näitas, et nad tõdevad, et naised ei ole meestega 

füüsilised võrdsed ega suuda näiteks rännakutel sama hästi vastu pidada. Samas aga toodi 

esile, et naiste motivatsioon on oluliselt kõrgem ning see kompenseerib füüsilisi puudujääke. 

(Kiili, Siplane, 2017, lk 4) Varem tehtud uuringud ühiskonnas näitavad, et naistele 

kohustuslikku ajateenistust pooldas 20% vastanutest, 77% vastanutest ei pooldanud ning 3% 

ei osanud seisukohta võtta. Elanikkonnas tervikuna on toetus naiste ajateenistusele 2016. 

aasta märtsi seisuga 57% (Kivirähk, 2016, lk 6). Tegevväelaste seas on aga ühiskonnast 

silmatorkavalt kõrgem toetus naiste vabatahtlikule ajateenistusele. Kui ühiskonnas tervikuna 

leidis 16% vastajatest, et naised ei peaks üldse ajateenistuses osalema, siis tegevväelaste seas 

oli sellise arvamuse esindajaid vaid 5%. (Kiili, Siplane, 2017, lk 39).  

 

Kohustusliku ajateenistuse pooltargumentidena toodi välja näiteks (Kiili, 2017, lk 11): 

 

• „Kõigil peavad olema võrdsed võimalused ja oskused riigikaitsesse panustamisel.”; 

• „Ajateenistus annab eluks vajalikke oskusi, distsiplineerib, annab enesekindlust ja 

otsustusvõimet ning paneb füüsiliselt proovile.”; 

• „Väikeriigina on iga inimese panus oluline.”; 

• „Vahel saavad naised paremini hakkama, kui mehed.”; 

• „Ehk hakkab siis meestel piinlik, kui vabandusi kõrvalehiilimiseks otsivad.”; 

• „Meil kõigil võib neid oskusi ühel hetkel vaja minna”. (Kiili, 2017, lk 10)  

 

Seevastu kohustusliku ajateenistuse mittepooldajad tõid vastuargumentidena välja järgmist:  

• „Puudub otsene vajadus ja oht.”; 

• „Naistel on niigi suur koormus ning vastutus pere ja kodu ees.”; 

• „Palgalõhe on niigi suur, naiste eemalejäämine töölt võin suurendada seda veelgi.”; 

• „Naised ei ole füüsiliselt ja vaimselt meestega võrdsed.”; 
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• „See pole naiste valdkond, naisele jäägu laste sünnitamine ja kasvatamine (liiga palju 

isata lapsi – kui ema ka ära peab minema ?).”; 

• „Naised saavad panustada riigikaitsesse muul moel.”  

 

Kaitseministeeriumi andmetel kutsuti 2016. aastal plaanitud 3170 kutsealust ja 30 

vabatahtlikult kaitseväekohustuse võtnud naissoost isikut. Reaalselt teenistusse võetute arv 

ületas plaanitust 5% ning ajateenistuskohustust asus täitma 3272 kutsealust ning 33 naissoost 

isikut. Seevastu 19% ajateenistusse asunutest katkestas ajateenistuse tervislikel põhjustel, 

kuid väljalangenute osakaal on jäänud eelmiste aruandlusperioodidega samale tasemele. 

(Kaitseministeerium, 2017) Eesti statistika kohaselt on aastaks 2022 kutsealuste noormeeste 

arv vähenenud neljandiku võrra, samal ajal juba täna 30% meessoost kutsealustest ei sobi 

Kaitseväkke tervislikel põhjustel. Samas on noormeeste hulgas ajateenistuse katkestajaid 

ligikaudu veerand alustajatest, enamik langeb välja ajateenistuse esimeses kolmandikus 

eelkõige füüsiliste probleemide tõttu. Ka naistegevteenistujate arv on viimase kümne aasta 

jooksul langenu 6 protsenti (16 protsendilt 10 protsendile), seejuures on enamik naisi 

hõivatud põhitegevust toetavate staabi- ja tagalatöö ametikohtadel. (Kiili, 2017, lk 4, 29) 

Statistikale tuginedes näib ajateenistujate arvu kasvatamine vajalik. Teisalt ei peeta näiteks 

naistele kaitseväekohustuse kehtestamist ning seeläbi ajateenijate arvu mitmekordistamist 

mõistlikuks just riigikaitsele suunatud rahaliste vahendite kasutamise ning Kaitseväe 

kasutuses oleva taristu seisukohalt. Seda seisukohta väljendas 2014. aastal 

riigikaitsekomisjoni avalikul istungil tollane Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel 

Martin Herem (2014) tuues välja, et täna saadakse teenistusse umbes 39% kutsealusteste igal 

aastal, st 3000 ajateenijat, mis katab umbes 3-6 aasta reservväelaste vajadusest. See tähendab, 

et hädavajalik arv teenistujaid on täidetud kohustuslike meeskutsealustega. Eelnevat, 

Kaitseväe rahalisi vahendeid ning taristut arvesse võttes ei ole mõistlik kahekordistada 

kohustuslike ajateenistujate arvu naiste arvelt, kui tänane arv täidab riigi vajadused vastavalt 

Riigikaitse arengukavas ettenähtud sõjaajastruktuure isikkoosseisulisele vajadusele. Võrdsete 

õiguste tagamise seisukohalt on vabatahtlikult ajateenistusse minna soovivatel naistel see 

võimalus täna olemas. Tuleb arvestada ka asjaolu, et sõjaseisukorras ei teki vajadust kaasata 

riigikaitsesse iga ühiskonna liige, vaid ühiskond peab toimima sõjaaja ka teistes valdkondades 

ning teistel ametikohtade. Iga kohustuslik element võib tekitada inimestes teatavat 

vastumeelsust. Arvestades, et täna ei ole veel meesajateenistujate ning reservväelaste arv 

kriitiliselt madal ning ühiskonna suhtumine naiste vabatahtlikku ajateenistusse on positiivne, 

on oluline hoida naiste huvi ja motivatsioon - kvaliteedi loob inimese tahe. Seejuures jääb 
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peamiseks küsimuseks, kuidas tekitada noortes naistes huvi ja tahe omandada 

riigikaitsealaseid teadmisi ja oskusi.  

 

Olenemata asjaolust, et Kaitseväel puudub kriitiline vajadus naiste kaasamise arvelt tänasest 

oluliselt suuremal määral kasvatada ajateenistujate arvu, tegutsetakse aktiivselt naiste senisest 

suurema kaasamise nimel ajateenistusse, korraldades tutvustusi koolides, Kaitseväe 

Ühendatud Õppeasutuste lahtiste uste päevi ning erinevaid kampaaniad – „Naised vormi!” ja 

„Naised riigikaitses” või avalikud intervjuud ajateenistuse läbinud naistega. Kuigi Eesti 

riigikaitsepoliitikas ei peeta vajalikuks naistele kaitseväekohustuse kehtestamist, tehakse 

järjepidevalt tööd selle nimel, et naised, kellel jätkub tahet, leiaksid tee ajateenistusse. Eesti 

Kaitseväe juhataja Riho Terras (2018) ütles 2018. aasta „Naised, rahu ja julgeolek” 

konverentsil, et Eesti Kaitseväe põhiline ideoloogia on olla rahvaarmee – rahva jaoks, rahva 

poolt ning me ise oleme osa sellest rahvast. Me ei tohi jätta poolt Eesti elanikkonnast eemale 

privileegist olla täisväärtuslik ja funktsioneeriv osa Eesti riigikaitsest. Tänaseks ei ole 

suudetud muuta soorolli. Kaitseväkke tulevad naised, kes tahavad olla meeste moodi, kuid 

Kaitsevägi vajab ka naisi, kes tahavad anda oma panuse riigikaitsesse jäädes seejuures naiseks 

– naised naistena on Eesti riigikaitses vajalikud. 

2.2. Naiste kaasamine kaitseväeteenistusse välismaal 

Maailmas on neli riiki, kus on kehtestanud naistele kohustuslik ajateenistus võrdselt 

meestega, nendeks on: Norra, Iisrael, Põhja-Korea ning Bolivia (Cromwell, 2016). Kui on 

soovi Eesti kontekstis õppida teiste riikide kogemustest naiste kaasamisel ajateenistusse, siis 

on siinkohal parimaks näiteks Norra – peamiselt seetõttu, et võrreldes teiste eelnimetatud 

riikidega paikneb Norra Eestiga kõige sarnasemas kultuuriruumis. 

 

 

• Norra kaitsejõud 

 

Norras loodi ajateenistus 1897. aastal. 1938. aastal said naised võimaluse asuda esimestele 

sõjaväelistele ametikohtadele, kuid alates 1977. aastast võimaldati Norra naistel astuda 
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tollasesse ohvitseride kooli. (Sand, Fasting, 2010, p. 12) 1984. aastal tõstatus Norra 

kaitsejõududes naiste ja meeste võrdõiguslikkuse küsimus (Steder, 2014, p. 293), ning juba 

samal aastal loodi naistele võimalused teenida ajateenistuses meestega võrdsetel alustel (Sand, 

Fasting, 2010, p. 12). Ametlikult said naised Norra kaitsejõududesse integreeritud aastal 1985 

(Sand, Fasting, 2010, p. 12). Alates 2009. aastast on Norra Kuningriigis naistel võimalik 

vabatahtlikult läbida ajateenistus meestega võrdsetel alustel (International Business Times, 

2013). Norra parlament hääletas 2013. aasta juunis ülekaalukalt naiste ajateenistusse 

kutsumise poolt, saades sellega esimeseks riigiks Euroopas ja NATOS, kus on kehtestatud 

kohustuslik ajateenistus naistele võrdsetel alustel meestega (Global Security, 2015), kuid 

seejuures oli kaitsejõud viimane valdkond riigis, kus tegutseti soolise võrdõiguslikkuse 

saavutamiseks – näiteks Norra politseisüsteemis saavutati sooline võrdsus ja tasakaal juba 

aastal 1958. F. B Steder on 2009 aastal tõdenud, et paraku ei ole Norra kaitsejõud olnud 

piisavalt edukad naiste värbamisel kaitsejõududesse (Sand, Fasting, 2010, p. 12). Norra 

kaitseminister põhjendab naistele kohustusliku ajateenistuse kehtestamise otsust kahe olulise 

argumendiga. Esiteks asjaolu, et ainult meessoost isikute kutsumine ajateenistusse on 

vastuolus Norra ühiskondliku põhimõttega, mille kohaselt peavad kõigil kodanikel olema 

võrdsed õigused ja kohustused olenemata tema soost. Teiseks leitakse, et sel viisil ollakse 

suutelised värbama parimaid. (Global Security, 2015) Viimasest põhimõttest peegeldub 

sarnasus Eestis kasutusel oleva laiapindse riigikaitse käsitlusega, mille kohaselt tuleb kaasata 

riigi kaitsmise protsessi kogu ühiskond ning võimaldab värvata parimaid – nii meeste, kui ka 

naiste seast. Igal kodanikul on võrdne õigus ja kohustus kaitsta oma riiki ja kodu, seetõttu ei 

peaks riigikaitse seisukohalt käsitlema naisi meestest erinevalt.  

 

Lisaks on Norras varem tehtud uuringud näidanud, et naised lahkuvad Kaitseväest suuremal 

määral, kui mehed. 2006. aastal moodustasid naised 7% Norra kaitseväelastest ning aastaks 

2009 oli see tõusnud 8,6 protsendini. 2010. aasta NATO sõjalise komitee koostatud soolise 

perspektiivi uurimuse kohaselt oli 2009. aasta andmetel Lätis kõige suurem naiste osalus 

kaitsejõududes, milleks oli 21,7% ning Itaalias madalaim 3,4%. Selline olukord tingis 

vajaduse lähemalt uurida naiste kaasamist ja nende kohtlemist kaitsejõududes ning soolist 

perspektiivi. See oli peamiseks põhjuseks, miks loodi dokument nimega „Increased 

recruitment of women into the armed force”, mida Norras tuntakse „valge paberi” nime all.  

Norra valitsus kiitis dokumendi heaks 2007. aasta ning selle eesmärk on anda uurimustele 

tuginev teaduspõhine ülevaade kaitsejõududes esinevatest soolistest väljakutsetest. 

Peamisteks uurimisobjektideks on: (Sand, Fasting, 2010, p. 13) 
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• selgitada välja meetmed, mis aitaksid paremini naisi ja mehi värvata ning hoida 

kaitsejõududes; 

• uurida kaitsejõudude sisemist kultuuri ning selgitada välja nii nais- kui ka 

meeskaitseväelaste hoiakud. (Sand, Fasting, 2010, p. 13) 

 

Peamiseks poliitiliseks aspektiks peetakse siinkohal olulise sideme moodustumist kaitseväe ja 

ühiskonna vahel. Sarnaselt Eestile on Norra NATO liikmesriigina osa NCGPst ning toetavad 

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek”. „Valge paberi” 

alusel jagab Norra, sarnaselt teiste resolutsioon 1325ga liitunud riikidega regulaarselt 

raporteid NCGP’le  valdkonnas hetkeolukorrast, arengute ning probleemkohtadest.  

 

2006. aastal moodustasid naised 7% Norra kaitseväelastest ning aastaks 2009 oli see tõusnud 

8,6 protsendini - seda peetakse liiga madalaks osalusprotsendiks. Kaitseväeteenistus on olnud 

naistele ametlikult avatud alates 1985. aastast, kuid sellest hoolimata ei ole suudetud naiste 

kaitseväesse kaasatuse protsenti tõsta tasemeni, millega norralased rahul oleksid (Steder, 

2016, p. 2). Valitsus peab realistlikus eesmärgiks suurendada naiste osalust kaitsejõududes 

20%-ni 2020. aastaks (Steder, 2014, p 307). Norra Kaitseuuringute instituudi teadur Frank 

Brundtland Steder tõdeb, et alates 1984 aastast on naiste osalus kaitseväes olnud pidevas, kuid 

aeglases kasvutrendis. On raske hinnata, kas selle mõjutajaks on olnud aktiivsete 

sekkumismeetmete rakendamine või Norra naiste suhtumise muutumine teenistusse 

Kaitseväes. (Steder, 2014, p. 294) Siiski valmistab muret Norra kaitsejõududele muret naiste 

madal osalus kaitseväes. F. B. Steder leiab, et peamisteks põhjusteks, miks naised ei ole seni 

piisavalt kaasatud kaitsejõududesse on esiteks asjaolu, et naised on militaarvaldkonnast 

vähem huvitatud, kui mehed. Teiseks toob F. B. Steder välja, et naised ei tunne ennast selles 

süsteemis tervitatuna ning nende valik ei pälvi naiste hinnangul heakskiitu militaarsel 

töökohal. (Steder, 2016, p. 2)  

 

Lääne kultuuris on tugevalt levinud stereotüüp, mille kohaselt peetakse ideaalseks 

kandidaadiks militaarsele töökohale meesterahvast, kes omab head füüsilist vormi, on tugev ja 

vastupidav, samuti püsiv meeskonnatöös. Küsides naistelt, miks nad ei kaalu militaarset 

karjääri, kõlab tihtipeale vastuseks, et „See pole minu jaoks.” - seisukoht, mille kujundab 

naises peamiselt ühiskondlikud ootused militaarvaldkonda sobiliku inimese kohta. (Steder, 

2016, p. 2) Norra noorte valikud seoses hariduse ja tööga on tänapäevani väga tihedalt seotud 
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soorollidega ja sotsiaalse taustaga (Steder, 2014, p. 301). Teisalt tuleb tõdeda, et lapse- ning 

puberteedieas kujunevad tütarlaste ning noormeeste vahel selged erisused sportlike eelistuste 

osas. Noormehed on kärsitumad ning vajavad rohkem võimalusi ennast füüsiliselt välja elada, 

tundes huvi pigem näiteks jalg, - või käsipalli vastu. Noormeeste füüsiline vorm 18 - 19 aasta 

vanusena annab neile selge eelise sõjalises väljaõppes võrreldes samavanuste tütarlastega, 

kellel on tavapäraselt madalam füüsiline ettevalmistus ning vigastused võivad tulla kergemini 

(Steder, 2016, p. 4). Norras 2014. aastal tehtud uuring näitas, et neljast 17-aastasest 

tütarlapsest on üks ajateenistusest huvitatud, ning vaid pooled neist, kes näitasid üles soovi 

astuda ajateenistusse, on sinna füüsiliste näitajate poolest sobivad. Peamise põhjusena, miks ei 

soovita ajateenistusse astuda, toovad noored välja huvipuuduse militaarvaldkonna suhtes. 

Samadele tulemustele on Norras varasemalt jõudud ka uuringutes „The NorAF has no place in 

my life plans”, ”I’m not a military person” ning „The NorAF is too physically demanding” 

(Steder, 2014, pp. 295-296).  

 

Siinkohal on oluline roll ka kaitseväelaste enda hoiakul naiskaitseväelastesse. Tihti esineb 

kaitseväelaste seas hoiakuid, mille kohaselt peetakse mehi paremateks sõduriteks ning vabade 

ametikohtade täitmisel eelistatakse seetõttu mehi. F. B. Steder leiab, et vabas ja mitmekesises 

ühiskonnas on inimene vaba tegema valikuid, kuid mõned kipuvad siiski tegema 

stereotüüpseid valikuid hariduses või töös. Selles osas on naised meestest julgemad, valides 

militaarse karjääri ning seistes silmitsi stereotüüpsete hoiakutega seoses sooga, hindamata 

individuaalseid saavutusi. (Steder, 2016, p. 3)  

 

2014. aastal loodi Norra kaitsejõududes naiserioperatsioonide üksus. Selle üksuse vajadusete 

tingis sõda Afganistanis, kus sõjapidamine toimub ka linnatingimustes. Kuna sealne kultuur 

keelab naistel meestega suhtlemise, kuid naistega kontakti hoidumine oli oluline, siis vajati 

konfliktipiirkondadesse naissõdureid, et hoida paremat kontakti kohaliku elanikkonnaga. 

(Leffler, 2016) Üksusega ühinemiseks avaldas soovi 317 naist (Steder, 2016, p. 4), kellest  88 

naist läbisid testi ja välja valiti 13 (Steder, 2016, p. 4). Selline üksus ei ole Norra 

kaitsejõudude struktuuris ühekordne eksperiment, vaid alaline üksus ning osa Norra 

kaitseväest. (Steder, 2016, p. 4) Sarnaselt Norraga on USA kaitsejõududes naiste üksus. 

Ameerika ühendriikides on diskuteeritud ka meeste integreerimist naiste üksusesse, kuid 

endine kolonel Karl E. Friedl on leidnud, et nii naiste kui ka meeste jaoks on 

kaitseväeteenistus ning operatsioonidel osalemine suur väljakutse ning ei ole mõtet 

keskenduda sellele, mida naised ei suuda, vaid sellele, et sõdurid, nii mehed kui ka naised 



32 

 

saavutaksid parimaid tulemusi – see on militaarse kultuuri tõhustamise ja mitmekesistamise 

võti. (Friedl, 2016, p. 7) 

 

F. B. Steder tõi 2014. aastal tehtud uuringu tulemusena välja meetmed, mis parandaksid naiste 

osalusprotsenti kaitseväeteenistuses (Steder, 2014, pp. 296-297): 

 

1. Kaitseväeteenistuse põhjendatus naistele ja kogu ühiskonnale: Strateegilisel tasandil on 

vaja mõtestada ning selgelt sõnastada eesmärk, miks soovitakse rohkem naisi ajateenistusse. 

See vähendaks levinud arusaama, et naised kaitseväes on eesmärk omaette. (Steder, 2014, pp. 

297-298) 

 

2. Noortele suunatud ankeetküsimustiku täiendamine: Iga 17-aastane noor saab Norra 

kaitsejõududelt täitmiseks ankeetküsimustiku, mille eesmärk on välja selgitada ajateenistuse 

sobivad noored, hinnates nende valmisoleku ning tahet ajateenistusse astuda. Tihtipeale 

peegeldavad küsimustikud küsitleja ootusi küsimustiku täitjale. Seega leiab F. B. Steder, et 

hetkel kasutuses olevat ankeetküsimustikku tuleb täiendada ning üles ehitada nii, et see 

motiveeriks ka ajateenistuses kahtlevaid noori ning neid, kellel puuduvad varasemad 

teadmised kaitseväest. (Steder, 2014, pp. 298-299) 

 

3. Hinnata soopõhiste meetmete mõju: Varasemad uuringud näitavad, et naised ei soovi 

ajateenistuses meestes erikohtlemist või eraldi naisteüksuses teenimist, vaid soovivad teenida 

meestega võrdsetes tingimustes. Erikohtlemisega kaasneb risk, et taasluuakse stereotüüpseid 

mõttelaade, milline sugu sobib valdkonda paremini. Teisalt leiavad mõned naised, et naiste 

üksuse olemasolu motiveeriks neid naisi, kes ise hindavad oma füüsilisi võimeid liiga 

madalalt, et astuda ajateenistusse. (Steder, 2014, pp. 299-300) 

 

4.  Parem värbamistöö koolides: Igal aastal külastavad Norra kaitsejõud avalikke koole, et 

tutvustada ajateenistust ning kutsuda noori ajateenistuse. Seevastu ei ole välja töötatud 

meetmeid, mille abil hinnata koolikülastuste mõju noorte motivatsioonile astuda 

ajateenistusse. Lisaks tuleb sagedamini võimaldada noortel osaleda nö töövarjupäevade 

kaitseväes. (Steder, 2014, p. 300-302) 

 

5. Parandada Kaitseväe kooli vastuvõtukatsete tingimusi: Naiste väljalangevus 

vastuvõtukatsete pingereast on suur, kuna füüsilised testid osutuvad neile liiga raskeks. On 
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selge, et füüsilised testid on keskmise mehe jaoks oluliselt lihtsamad kui keskmise naise 

jaoks. Seega peaks kandidaatide üldhinnangus vähendama füüsiliste võimete osatähtsust 

kognitiivsete võimete kõrval. (Steder, 2014, p. 302-303) 

 

6. Personalipoliitika muutmine: Erisuste loomine teenistuses ei peaks põhinema sool, vaid 

vanusel. Oluline on hoida ja väärtustada vajalike teadmiste, oskuste ja kogemustega inimesi 

teenistuses pikaajaliselt, võimalusel kuni pensionini. Samuti on oluline tähelepanu pöörata 

naiste rollile sõjapiirkondades ning meeste halvustava käitumise ja kiusamise vähendamisele.  

 

• Rootsi kaitsejõud 

 

Rootsis oli ajateenistus meestele kohustuslik 1901. aastast kuni 2010. aastani. Aastal 2010 

kaotati kohustuslik ajateenistus ning mindi üle kutselisele armeele, ning ajateenistus muudeti 

soo-neutraalseks (Hjalmarsson, Lindquist, 2016, p. 2). Praeguseks on taas tõstatunud 

kohustusliku ajateenistuse kehtestamise vajaduse küsimus. Täpsemalt soovitakse Rootsis 

kohustuslik ajateenistus taastada ning seekord kaasata kohuslaste hulka ka naised.  

 

Rootsis võetakse kaitseväekohustust kui kodanikukohustust ühiskonna ees. See on ajalooliselt 

olnud seotud rahvusliku identiteediga, kus meeskodanike jaoks on oma riigi ja rahva 

kaitsmine auasi. Naiste panust ühiskonda nähti emaks olemises. (Egnell, et. al, 2014, p. 20, 

25) Rootsi kaitsejõud on peamiselt maskuliine organisatsioon – olemata siinkohal erand mõne 

muu riigi kaitsejõududest. Seega pööratakse tähelepanu sarnaselt varasemalt väljatoodud 

riikidega ka Rootsis soolistele aspektidele, mis on seotud soopõhise problemaatikaga 

militaarvaldkonnas. Rootsi on heaks kiitnud UNSCR 1325 resolutsiooni ning tegutseb soolise 

perspektiivi põhimõttest lähtuvalt. Siinkohal on Rootsi seadnud üheks eesmärgiks sedalaadi 

uuringute korraldamisel siduda omavahel julgeoleku ning feminismi uuringud, moodustades 

sellest ühe tervikliku raamistiku, mis kõnetab laiemat sihtrühma – kaitseväelasi, 

poliitikakujundajaid, feminismi aktiviste ning teadlasi nii julgeoleku kui ka feminismi 

valdkonnast. Peamiseks eesmärgiks on integreerida  UNSCR 1325 resolutsiooni põhimõtteid 

kaitsejõududesse ning kaasata rohkem naisi kaitsejõududesse. (Egnell, et. al, 2014, p. 3-15)  

 

2014. aastal Rootsis tehtud uuring näitas, et enam motiveerib Rootsi kadette kaitseväes 

töötama saavutusvajadus ning nad pidasid kõige olulisemaks teha seda, mis neile meeldib. 
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Seevastu Saksamaal motiveeris kadette enim ameti maine ning nende jaoks oli oluline teha 

karjääri ning olla parim selles, mida nad teevad. (Bergström, 2014, pp. 40-46)  

 

• Iisraeli kaitsejõud 

 

Nagu ka Norras, on Iisraelis ajateenistus naistele kohustuslik, kuid seejuures moodustab 

naiste osakaal Iisraeli kaitsejõududes 34%. Olgugi, et ajateenistuse kohustus on võrdne nii 

meestele kui ka naistele, ei kohelda seal mehi ja naisi sugugi võrdselt. Iisraeli kaitseväes on 

selgelt välja kujunenud ametipositsioonid ning tööülesanded, mida peetakse naistele 

sobilikuks – nad ei teeni ajateenistuses meestega võrdsetel alustel. Selle probleemi on esile 

tõstnud ka Iisraeli naised, kes on ajateenistuse läbinud. (Nguyen, 2017, p. 15) Seevastu 

riiklikul tasandil peetakse seda üsna marginaalseks probleemiks, mis on militaarvaldkonna 

keskne ning millest huvituvad peamiselt naised. Naiste  kohustuslikus korras ajateenistusse 

kaasamist nähakse teatud määral koormava faktorina kaitseväes ning riiklike huvide täitmist 

takistava asjaoluna. (Baruch, 2016, p. 78) Sealsed küsitlused ja intervjuud ajateenistuse 

läbinud naistega näitavad, et osa naistest ei näe kohustuslikus ajateenistuses midagi 

ebaloomulikku, kuid teised teevad seda vaid seetõttu, et ajateenistus on naistele Iisraelis 

kohustuslik. Osa Iisraeli naisi, kes kohustuslikus korras ajateenistuse on läbinud leiavad, et 

ajateenistuse kohustuslikkus on sisutühi olukorras, kus neile ei leita piisavalt sisulist 

rakendust. Naised toovad välja, et rollide jaotamisel tehakse soolist vahet ning naistele 

antakse vaid vähetähtsaid ülesandeid – lahinguväljal neil meeste kõrval kohta ei ole. (Nguyen, 

2017, p. 15) Sellest tulenevalt leidis P. S. Baruch, et naisi on raske ajateenistuse läbimiseks 

motiveerida, kui neid pannakse selles keskkonnas tundma meeste kõrval vähem väärtuslike 

ajateenijatena. (Baruch, 2016, p. 78) Iisraeli kaitsejõududes juhtivatel ametikohtadel olevate 

meeste seas korraldatud uuringud näitasid, et isegi soolist lõimumist toetava juhid võivad 

otsuste tegemisel alateadlikult tugineda kultuurist tingitud stereotüüpidele, näiteks jagades 

tööülesandeid soopõhiselt. (Segal, et. al, 2016,  p. 33) Lahendusena selle probleemile nähakse 

naitse õiguste rõhutamist ning militaarvaldkonnas naiste staatuse tõstmist. (Baruch, 2016, p. 

88) 

 

Järgnevalt on välja toodud illustreeriv võrdustabel (tabel 2.), millest nähtub, kuidas on 

eelnevalt kirjeldatud välisriikides reguleeritud ajateenistus ning võimalused naistele 

osalemiseks ajateenistuses. Kõikides eelpool käsitletud välisriikides on loodud naistele 

võimalused teenimiseks kaitsejõududes. Seejuures kolm neist - Norra, Rootsi ja USA on 
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NATO liikmesriigid ning järgivad NATO UNSCR 1325 resolutsiooni põhimõtteid. 

Väljatoodud riikidest on kohustusliku ajateenistusega Norra ja Israel, seejuures on nendes 

riikides ajateenistus kohustuslik ka naistele. Rootsi ja USA on loonud kutselise armee. 

 

Tabel 2. Välisriikide ajateenistuste võrdlustabel (autori koostatud) 

 Ajateenistus Kutseline 

armee 

Kohustuslik 

ajateenistus 

meestele 

Kohustuslik 

ajateenistus 

naistele 

NATO 

liikmes-

riik 

Liitunud 

NATO 

UNSCR 

1325 

resolut-

siooniga 

Naistele on 

loodud 

võimalused 

teenimiseks 

kaitseväes  

Norra  + - + + + + + 

Rootsi - + - - + + + 

Israel  + - + + - - + 
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3.  NAISABITURIENTIDE MOTIVATSIOON OSALEDA 

AJATEENISTUSES NING SEDA MÕJUTAVAD TEGURID 

3.1. Valim ja uurimismetoodika 

Teoreetilises osas kirjeldas autor motivatsiooni ja ühiskondlikult konstrueeritud sotsiaalse soo  

seoseid ning soopõhiste tegurite mõju motivatsioonile. Selleks, et leida vastus 

uurimisprobleemile, millised on naisabiturientide ajateenistusse astumise motivatsiooni 

mõjutavad tegurid ning kuivõrd mõjutavad motivatsiooni soopõhised tegurid tehakse töös 

kaardistav uuring. See uurimisstrateegia on magistritöö eesmärgi saavutamiseks sobivaim, 

kuna seda iseloomustab kogutud andmete põhjal nähtuste kirjeldamine ja võrdlemine ning see 

võimaldab hinnata respondentide suhtumist ja käitumist ning võimaldab uurida seoseid ning 

neid tõestada. (Lavrakas, 2008). Seevastu ei võimalda see uurimisstrateegia selgitada ja 

hinnata tõelisi põhjuseid. Kaardistavat uurimismeetodit saab kasutada nii kvalitatiivse kui ka 

kvantitatiivse uuringu puhul (Andres, 2013, lk 3). Kvantitatiivne analüüs tehti kirjeldaval ja 

üldistaval meetodil ning andmete esitamiseks kasutati statistiliste andmete graafilist esitamist. 

Magistritöö uuringu andmeid analüüsiti kvantitatiivsel viisil. Selleks kasutatakse 

poolstruktureeritud elektroonilist ankeetküsimustikku, mis jõuab respondentideni koolide 

vahendusel.  

 

Uuringu valimi koostamiseks kasutati kõikse valimi meetodit, kuna uuritakse populatsiooni 

moodustav koosluse kõiki objekte. Uuringu tegemiseks on see meetod sobivaim, kuna 

respondendid on valitud olulise informatsiooni saamiseks, mida on nemad kõige sobivamad 

andma. (Teddlie, Yu, 2017)  

 

Elektrooniline ankeetküsimustik edastati kõikidele Eesti gümnaasiumitele ning 

kutsekeskharidust võimaldavatele koolidele e–kirja teel nende avalikele elektronposti 

aadressidele. Kokku saadeti ankeetküsimustik 188 kooli üle Eesti, neist 161 gümnaasiumisse 

ning 27 kutsekooli. Mõned koolid teavitasid e-posti teel ankeetküsimustiku edastamisest 

naisabiturientidele ning enamike koolidega suheldi lisaks ka telefoni teel. Telefonivestluses 
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kinnitasid koolide töötajad, et ankeet on abiturientideni jõudnud. Tallinna 21. Kool teavitas e-

posti teel, et nende kool ei soovi uuringus osaleda, kuid seisukohta ei põhjendatud. Lisaks 

keeldus Tallinna Mustamäe Gümnaasium ankeetküsimustikku naisabiturientidele edastamast 

leides, et see teema ei ole kõneväärt ning õpilased peaksid tegelema õppimisega, mitte 

ankeetküsimustike täitmisega.  

 

Haridusministeeriumi andmetel on õpib 2017/2018 õppeaastal Eesti gümnaasiumite 12. 

klassides 3644 naissoost abiturienti ning kutsekoolides 233 naissoost abiturienti. Seega 

moodustab uuringus eesmärgistatud koguvalimi 3877 naisabiturienti. 

 

Enne põhiuuringu tegemist korraldati pilootuuring, kus osalesid Pirita Majandusgümnaasiumi 

ja Hiiumaa Gümnaasiumi naisabituriendid. Pilootuuring tehti perioodil 25.01.2018 – 

30.01.2018. Pilootuuringu korraldati tõrkeid ei esinenud ning seega alustati põhiuuringu 

korraldamist 31.01.2018 (vt tabel 3). Põhiuuringu tegemine kestis kuni 13.02.2018 ning 

ankeetküsimustikule vastas 431 naisabiturienti gümnaasiumitest ja kutsekoolidest üle Eesti. 

Kuna 95% usaldusnivoo saavutamiseks oli vajalik küsitleda vähemalt 350 naisabiturienti ning 

uuringus osales 431 naisabiturienti, siis saab uuringu tulemusi üldistada üldkogumile.  

 

Tabel 3. Uurimistöö etapid 

Uurimustöö etapid Ajavahemik 

1. Uuringu ettevalmistamine ja teoreetilise 

kirjanduse analüüs 

10.08.2017 – 12.01.2018 

2. Valimi väljaselgitamine Jaanuar 2018 

3. Ankeetküsimustiku koostamine tuginedes 

teoreetilisele kirjandusele ja eelnevatele 

uuringutele 

5.01.2018 –  24.01.2018 

4. Pilootuuringu korraldamine 25.01.2018 – 30.01.2018 

5. Põhiuuringu korraldamine 31.01.2018 – 13.02.2018 

6. Küsitluse tulemusel saadud andmete 

statistiline analüüsimine ja tulemuste analüüs 

14.02.2018 – 12.03.2018 

7. Diskussioon ja järelduste esitamine 12.02.2018 – 19.03.2018 
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8. Ettepanekute tegemine analüüsi tulemustele 

tuginedes 

20.03.2018 

 

Valdav osa uuringus osalenutest olid 17–19-aastased, 5 vastajat olid vanemad kui 20-aastased 

– 66% vastajatest olid 18-aastased, 30% vastajatest olid 19-aastased ning 2% vastajatest olid 

17-aastased.  

 

Kõige suurem osa ehk 38% osa vastajatest elas Harju maakonnas (vt joonis 5), Tartu 

maakonnas elas vastajatest 17%, 10% vastajatest elas Ida-Virumaal, 6% vastajatest elas 

Viljandi maakonnas, 5% vastajatest elas Pärnu maakonnas, 5% vastajatest elas Lääne-Viru 

maakonnas, 4% vastajatest elas Valga maakonnas, 4% vastajatest elas Põlva maakonnas, 3% 

vastajatest elas Rapla maakonnas ning samuti 3% vastajatest elas Jõgeva maakonnas. 2% 

vastajatest elas Hiiu maakonnas, 1% Võru maakonnas, 1% Järva maakonnas. Protsentuaalselt 

ei olnud vastajaid Lääne ning Saare maakonnast.  

 

Joonis 5. Uuringus osalejad maakondade lõikes (autori koostatud). 

 

Uuringus osalenud naisabiturientidest elas maapiirkonnas 37% ning linnas 64%. Seejuures 

üldhariduskoolides õppis nendest 93% ning kutsekoolides 7%. Vastajatest 91% olid eestlased, 
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8% venelased ning 1% muust rahvustest. 91% vastajatest õpib eesti õppekeelega 

gümnaasiumis või kutsekoolis ning 8% vastanutest õpib eesti ning osaliselt vene õppekeelega 

koolis.  
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3. 2. Uuringu tulemused 

Uuringuga sooviti välja selgitada naisabiturientide motiveeritus astuda ajateenistusse ja seda 

mõjutavad tegurid. Küsitluse tulemustest selgus, et 28% vastanutest olid huvitatud 

ajateenistusse astumisest - 5% küsitluses osalenud naisabiturientidest sooviksid kindlasti 

ajateenistusse astuda ning 23% pigem sooviksid ajateenistusse astuda. Seevastu 66% 

vastanutest ei soovinud ajateenistusse astuda - 34% pigem ei soovi ning 32 % kindlasti ei 

soovi ajateenistusse astuda. 6% ei osanud selles küsimuses seisukohta võtta.  

 

3. 2. 1. Naisabiturientide motivatsiooni taset mõjutavad tegurid  

 

Magistritöös on eelnevalt (vt lk 11–12) välja toodud ning kirjeldatud motivatsiooni peamised 

tüübid, milleks on sisemine ja väline motivatsioon. Täpsemalt on sisemise ja välise 

motivatsiooni eri tahke lahti seletatud 11. leheküljel, kus sisemine ja väline motivatsioon 

jaotatakse autonoomseks ning kontrollitud motivatsiooniks. Selleks, et välja selgitada, millist 

tüüpi motivatsioonile tugineb nende soov ajateenistusse astuda, küsiti naisabiturientidelt, 

millise väitega nad järgnevatest ennast kõige enam samastaksid:  

 

• Militaarvaldkond pakub mulle huvi ning usun, et ajateenistuse väljaõppe tsüklis 

osalemine pakuks mulle naudingut;  

• Ajateenistus iseenesest ei paku mulle huvi ega naudingut, kuid selle läbimine tõstaks 

mu enesehinnangut; 

• Ajateenistus iseenesest ei pruugi mulle huvi ega naudingut pakkuda, kuid oma 

sisemistele väärtustele tuginedes tunnen, et tahan anda oma panuse riigi sõjalisse 

kaitsesse; 

• Ajateenistus iseenesest ei pruugi mulle huvi ega naudingut pakkuda, kuid soovin siiski 

oma panuse anda, kuna ühiskondlikult on iga inimese panus riigi sõjalisse kaitsesse 

väärtustatud; 

• Mind motiveerib sellega kaasnev premeeritus. 

 

Selle küsimuse vastustest analüüsitakse mitte ainult välise või sisemise motivatsiooni 

olemasolu üldisemalt, vaid käsitletakse motivatsiooni reguleeritusse tasandil eristades 
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autonoomset ning kontrollitud motivatsiooni ehk kuivõrd on ajateenistusse astuda soovivate 

noorte huvi autonoomne ehk motiveeritud enese sisemisest tahtejõust või väliste hüvede ning 

kohustuste tõttu.  

 

Ajateenistusse astuda soovinud naisabiturientidest pidas 18% ajateenistusse astumise 

peamiseks motiiviks huvi militaarvaldkonna vastu ning nad uskusid, et ajateenistuse 

väljaõppe tsüklis osalemine võiks pakkuda neile naudingut (vt joonis 6). Seda saab pidada 

sisemiselt motiveeritud protsessiks ning on oma olemuselt täielikult autonoomne juhindudes 

soovist midagi teha, sest tegevus ise pakub huvi ning see on tema jaoks lõbus.  

 

Kuna ajateenistus on naistele vabatahtlik ning see annab neile valikuvabaduse, siis puudub 

vajadus tegutseda kohustuse tõttu, mis on omane väliselt reguleeritud ning kontrollitud 

motivatsioonile. Siiski esines uuringus osalenute seas ajateenistusse astuda soovivaid naisi, 

kelle motiivid vastasid kontrollid või mõõdukalt kontrollitud motivatsiooni tunnustele. 

Vastanutest arvas 2%, et neid motiveerib ajateenistusse astuma sellega kaasnev premeeritus, 

mille olemus on väliselt reguleeritud ning kontrollitud motivatsioon, kus on kesksel kohal 

välised hüved või kohustus. Seevastu saab väliselt reguleeritud protsess kanduda üle 

sisemiselt reguleeritud protsessiks nii, et inimene jätkab tegevust ka juhul, kui välised mõjud 

kaovad – seda nimetatakse ütevõtmise regulatsiooniks, kus inimene ei pea tegevust endale 

omaseks, kuid tegevuse tulemus avaldab mõju tema enesehinnangule ning mina-pildile 

(Gagne, Deci, 2005, pp. 334). Sellisele motivatsioonile vastas uuringus osalenud 

naisabituriendi motivatsioon – 12% ajateenistusse astuda soovijatest arvas, et ajateenistus 

iseenesest ei pakuks talle huvi ega naudingut, kuid selle läbimine tõstaks tema 

enesehinnangut. Enesehinnangu tõstmise vajadusega seotud motivatsioon on omane välisele 

ning mõõdukalt kontrollitud motivatsioonile, kus inimest motiveerib soov olla väärtustatud 

ning seega muutub tema motivatsioon vähem kontrollituks. 

Olles autonoomselt, kuid seejuures väliselt motiveeritud, on oluline teha vahet, kas tegevus 

põhineb võõrastel väärtustel või isiklikel väärtustel (Gagne, Deci 2005, pp. 334–335). 

Ajateenistusse astuda soovijate seast leidis 6% vastanutest, et ajateenistus iseenesest ei pruugi 

neile huvi ega naudingut pakkuda, kuid soovivad siiski oma panuse anda, kuna ühiskondlikult 

on iga inimese panus riigi sõjalisse kaitsesse väärtustatud. Siinkohal põhineb tegutsemise 

soov võõrastel väärtustel olles seejuures olemuselt mõõdukalt autonoomne motivatsioon. 

Samastumise puhul tugineb inimese motivatsioon võõrastel väärtustel. Ta peab neid väärtusi 
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oluliseks, kuid need pole tema väärtused. (Gagne, Deci 2005, pp. 334–335) Seevastu 

lõimumise puhul on tegemist sisemiste väärtustega, mis on inimese jaoks enesestmõistetavad 

(Gagne, Deci 2005, pp. 334–335). Need väärtused võivad olla üle võetud ühiskonnas 

üldlevinud väärtustest, kuid lõimumise regulatsiooni puhul peab inimene neid väärtusi enda 

väärtusteks. Siinkohal leidis 8% vastanutest, et kuigi ajateenistus iseenesest ei pruugi neile 

huvi ega naudingut pakkuda, siis oma sisemistele väärtustele tuginedes tunnevad, et tahavad 

anda oma panuse riigi sõjalisse kaitsesse. 

Joonis 6. Millel põhineb teie soov astuda ajateenistusse? (autori koostatud). 

 

Magistritöös oli üks uurimisülesanne välja selgitada naisabiturientide ajateenistusse astumise 

motivatsiooni mõjutavad tegurid. Selleks küsiti respondentidelt, mis võiks neid kõige rohkem 

motiveerida vabatahtlikult ajateenistusse astuma. Ülekaalukalt peeti teistest teguritest 

olulisemaks kahte järgnevat (vt joonis 7): 

 

• kasulikud teadmised ja oskused, mis tulevad kasuks ka mujal valdkondades kui ainult 

Kaitseväes – seda tegurit pidas kõige olulisemaks 25% vastanutest; 



43 

 

• Soov panna ennast füüsiliselt ja vaimselt proovile – seda tegurit pidasid kõige 

olulisemaks 25% vastanutest.  

Joonis 7. Naisabituriente enam motiveerivad tegurid (autori koostatud). 

 

Vastanutest 8% pidas enda jaoks kõige motiveerivamaks teguriks ajateenistuse käigus 

omandatavaid kasulikke teadmisi ja oskusi, et vajadusel riigi iseseisvuse kaitseks välja astuda. 

7% pidas oluliseks ajateenijatele makstavat tasu ning samuti 7% vastanutest pidasid kõige 

olulisemaks võimalust järele mõelda, mida nad elult soovivad. 6% vastanutest pidas enda 

jaoks kõige motiveerivamaks head enesetunnet tulenevalt sellest, et saab anda oma panuse 

Eesti riigi kaitseks. Sõprusringkonna suurendamist ja uusi tutvusi pidasid kõige olulisemaks 

3% ning samuti 3% hindas kõige motiveerivamaks teguriks metsalaagreid ja põnevat elu. 1% 

vastanutest motiveeriks kõige rohkem ajateenistusse minema soov teha karjääri Kaitseväes 

ning 0,2% vastajatest motiveeriks enim soov minna edasi õppima Kõrgemasse sõjakooli, kuna 

nad tunnevad huvi militaarvaldkonna vastu. 1% hinnangul oleks neile kõige motiveerivamaks 

teguriks võimalus olla kodust eemal. Schwartzi väärtuste teooria tõlgenduses saab 

naisabiturientide motivatsiooni kirjeldada peamiselt kolme väärtustüübi abi, milleks on 

enesejuhtimine, stimulatsioonid ning turvalisus. Naisabiturientide huvi kasulike teadmiste 

vastu, mis tuleksid kasuks ka mujal valdkondades kui ainult Kaitseväes iseloomustab 

enesejuhtimise väärtustüüp, mille väärtustüüpideks on sõltumatus, vabadus, eesmärkide 
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seadmine, uudishimulikkus. Nende soov panna ennast füüsiliselt ning vaimselt proovile 

peegeldab stimulatsioonide üksikväärtusi, nagu julgus, põnevus ja vaheldusrikkus ning soov 

omandada vajalikud teadmised ja oskused selleks, et kaitsta oma riiki väljendab turvalisuse 

väärtustüübile omaseid üksikväärtusi, nagu rahvuslik julgeolek, sotsiaalne kord ning pere 

turvalisus.  

 

Selle küsimuse puhul saab naisabiturientide vastustest järeldada, et nende huvi ajateenistuse 

vastu oleks suurem kui nad tunnevad, et ajateenistuses õpitu ja kogetu annab neile 

lisandväärtust ka tsiviilelus, samuti näevad noored ajateenistuses võimalust enda võimeid 

proovile panna. See näitab, et naisabituriendid on eelkõige huvitatud enesearendamisest ning 

kui seda ajateenistuses võimaldatakse, on nad kõrgemalt motiveeritud ajateenistusse astuma. 

Tähtsaks peetakse ka rahvuslikku julgeolekut.  

 

Uuringu raames sooviti teada saada naisabiturientide arvamust naistele kohustusliku 

ajateenistuse kehtestamise osas. Tulemustest selgus, et 18% vastanutest leiab, et ajateenistus 

peaks olema naistele kohustuslik, seevastu 76% vastanutest leiab, et ajateenistus ei peaks 

olema naistele kohustuslik ning 6% vastanutest ei osanud küsimuses seisukohta võtta. Selle  

küsimuse puhul võrreldi omavahel naisabituriente kahes järgnevas grupis (vt joonis 8):  

 

• naisabituriendid, kes kindlasti soovisid või pigem soovisid ajateenistusse astuda; 

• naisabituriendid, kes kindlasti ei soovinud või pigem ei soovinud ajateenitusse astuda. 

 

Võrdluse tulemustest selgus, et nendest naisabiturientidest, kes soovisid ajateenistusse astuda, 

pidas 12% vajalikuks naistele kohustusliku ajateenistuse kehtestamist ning 13% ei pidanud 

seda vajalikuks. Nendest naisabituriendid, kes ei soovinud ajateenistusse astuda, pooldas 

kohustuslikku ajateenistust vaid 5% ning vastanutest, kes ei pidanud kohustuslikku 

ajateenistust vajalikuks, 58% ei pooldanud ka kohustuslikku ajateenistust. Seega saab väita, et 

suur osa naisabiturientidest, kes ei soovinud ajateenistusse astuda ei poodanud ka 

kohustuslikku ajateenistust. Selle väite kontrollimiseks koostati hii-ruut test, mille tulemusest 

(χ2=81.950; P<0.01) selgus, et seos on statistiliselt oluline.  
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Joonis 8. Kas teie arvates peaks olema ajateenistus naistele kohustuslik (autori koostatud). 

 

Naisabiturientide arvamus naistele kohustusliku ajateenistuse kehtestamise osas saab pidada 

väga oluliseks, kuna tegemist on sihtgrupiga, keda selle kohustuse määramine otseselt 

mõjutaks. Nende seisukohti saab võtta aluseks selleks, et hinnata, kas nende vanusegrupi 

naised on valmis panustama riigikaitsesse või aktsepteerima naistele kohustuslikku 

ajateenistust.  

 

Uuringu tulemustest selgus, et valdav osa naisabiturientidest ei poolda naistele kohustusliku 

ajateenistuse kehtestamist. Ka varasemad uuringud näitavad, et naised ning ühiskond 

tervikuna ei poolda naistele kohustusliku ajateenistuse kehtestamist ning ei ole selliseks 

muutuseks valmis. (Iljin, 2016, lk 52) (Kivirähk, 2015 lk 41) (Kiili, 2017, lk 10) (Kiili, 

Siplane, 2017, lk 4) Seejuures on tähelepanuväärne asjaolu, et ajateenistusse astuda soovijaid 

on rohkem, kui kohustusliku ajateenistuse pooldajaid. Sarnastele järeldustele on jõutud ka 

varasematest uuringutes, kus militaarvaldkonnas tegutsevate naiste hinnangul võiks 

ajateenistus jääda naistele vabatahtlikuks (Kiili, 2017, lk 11). Seega on oluline välja tuua, et 

ka osa nendest naisabiturientidest, kes ise soovivad ajateenistusse astuda, ei poolda 

kohustuslikku ajateenistust. 

 

Respondentidel paluti põhjendada, miks nende hinnangul peaks või ei peaks olema 

ajateenistus naistele kohustuslik. Ankeetküsimustikus andsid sellele küsimusele oma 

kommentaari 430 osalejat, millest analüüsi käigus võeti arvesse 349 (vt tabel 4). Ülejäänud 
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vastuste puhul ei olnud vastatud konkreetsele küsimusele ning neid ei olnud võimalik 

küsimuse raames sisuliselt analüüsida. Kommentaarid jaotati kahte kategooriasse, eristades 

kohustusliku ajateenistuse poolt- ning vastuargumendid. Järgnevalt on välja toodud  

naisabiturientide poolt- ja vastuargumendid kohustusliku ajateenistuse kehtestamise 

vajalikkuse suhtes: 

 

Tabel 4. Kohustusliku ajateenistuse poolt- ning vastuargumendid (autori koostatud). 

Kohustusliku 

ajateenistuse pooldajad 

 Kohustusliku 

ajateenistuse vastased 

 

Argumendid   Vastajate arv Argumendid Vastajate arv 

Iga inimene peab 

panustama riigikaitsesse. 

Ajateenitus annab selleks 

vajalikud teadmised ja 

oskused 

33  Naised on meestest 

emotsionaalselt 

tundlikumad ja füüsiliselt 

nõrgemad 

62 

See looks soolise võrdsuse  27 Naistel on olulisem roll 

pere loomises ja laste 

kasvatamises 

58 

Naistele lihtsustatud 

ajateenistus 

8 Vabatahtlik ajateenistus 

meestele ja naistele 

49 

Suurem arv reservväelasi 4 Naise roll ühiskonnas on 

olnud tänaseni teistsugune 

20 

Annab hea kogemuse ja 

füüsilise vormi 

2 Militaarvaldkond ei huvita 

naisi 

18 

Naised võivad paremini 

hakkama saada 

1 Tuleks populariseerida 

naiste vabatahtlikku 

ajateenistust, kuna 

kohustuslikkus vähendab 

motivatsiooni 

17  

  Takistab naise edasisi 

õpinguid ja karjääri  

15 

  Seni, kuni ajateenistusse 

astub piisav arv naisi 

vabatahtlikult, pole 

kohustuslik ajateenistus 

13 
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otstarbekas 

  Naised tahavad olla 

naiselikud, ajateenistus 

muudab nad mehelikeks 

7 

  Puuduvad piisavalt head 

olmetingimused naistele  

5 

 

  Naised viiksid ajateenistuse 

taseme alla 

4 

  Ajateenistuses puudub 

vajadus naiste järele 

3 

  Naised võiksid läbida 

alternatiivina mõne 

kursuse, näiteks meditsiin 

või muu lühiajaline 

väljaõpe 

3 

Vastajaid  75 Vastajaid 274 

Vastajaid kokku  349   

 

Kohustusliku ajateenistuse pooldajad olid peamiselt seisukohal, et iga kodaniku kohus on 

anda oma panus riigikaitsesse – see eeldab teadmiste ja oskuste olemasolu ning ajateenistuses 

nähakse võimalust ennast antud valdkonnas arendada. Samuti toodi välja naiste ja meeste 

vahelise võrdsuse olulisust.  

 

Järgnevalt on toodud näiteid kohustusliku ajateenistuse pooldajate arvamustest: 

 

1. Iga inimene peab panustama riigikaitsesse ning ajateenitus annab selleks vajalikud 

teadmised ja oskused: 

• „Ajateenistus peaks olema naistele kohustuslik, kuna meil kõigil on vaja teada, mida 

teha ja kuidas käituda, kui midagi peaks juhtuma.“; 

• „Kuna kõigi Eesti kodanike kohus on riiki kaitsta, siis ilma vastava väljaõppeta pole 

naistel see võimalus kuigi suur.“; 

• „Kindlasti see annaks palju kogemusi ja vajalikku informatsiooni, kui peaks 

juhuslikult tekkima mingisugune konflikt teiste riikidega ja tagajärjeks on sõda. 

Samuti saaks naised aidata riiki ja anda panuse riigi toetamisele.“; 
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• „Riigikaitset peaksid tagama kõik selleks võimelised täisealised kodanikud – ega siin 

riigis ei ela ainult mehed, et see nende õlul peaks olema.“; 

• „Kindlasti on see väärt kogemus. Iga inimene peaks oma maa eest seisma. Ajalugu on 

näidanud, et Eestis on riigikaitse oluline ja sellesse peaksid kõik panustama.“; 

• „Kuna riigi kodanikud peaksid panustama oma riigi heaolu võrdselt hoolimata 

soost.“; 

• „Ajateenistus peaks olema naistele kohustuslik, sest seal omandatakse vajalikke 

kohustusi ja oskusi.“; 

• „Iga inimene peab kaitsma kodumaad. Lihtsalt, kes ning mil määral, aga kõik peaksid 

oskama ikkagi elementaarseid ellujäämiseks vajalikke asju ning kaitset. Juba oma 

perekonna tõttu. Kunagi ei tea, millal vaja läheb.“; 

 

2. See looks soolise võrdsuse: 

• „Peaks olema, elame soolises võrdõiguslikus riigis.“; 

• „Sest sooline võrdsus on oluline. Ei ole olemas naiste ja meeste töid ja asju.“ 

• „Naisi koheldakse ühiskonnas meestega võrdselt, sama olukord võiks olla ka 

ajateenistuses.“; 

• „Ei tohiks elada vanade ajaloo traditsioonides, kus sõda pidasid vaid mehed. Kui on 

kohustuslik see meestele, siis oleks aus, et on kohustuslik ka naistele.“; 

• „Sest, kui öeldakse, et me elame 21. sajandil ning kõiki peaks võrdselt kohtlema ning 

kõigil on võrdsed õigused (feminismi alustala), siis miks peaks ka naisi teistmoodi 

kohtlema ning neile erandi tegema.“; 

• „See muudab naised mehed sõltumatuks ka sõjas.“; 

• „Peaks olema kohustuslik, sest mehed ei pea olema need, kes riiki kaitsevad, naised 

on samuti selleks võimelised, soo pärast ei tasu inimest alahinnata.“; 

 

3. Naistele lihtsustatud ajateenitus: 

• „Naistele võiks olla kohustuslik SBK läbimine, kuid mitte täispikk teenistus, nii 

omandataks põhiteadmised, kuid jääks aega ka pereloomiseks ning kodu asjadega 

tegelemiseks.“; 

 

Kohustusliku ajateenistuse kehtestamise vastuargumentidena toodi peamiselt välja, et naistele 

on meestega võrdsetel alustel ajateenistuse läbimine füüsiliselt palju koormavam ning paljud 
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naised ei pea sellisele füüsilisele koormusele vastu. Levinud oli arvamus, et naistel lasub 

suurem vastutus pere loomise, laste kasvatamise ja perekonna eest hoolitsemise osas ning 

nende hinnangul ei saa seda pidada riigi ja rahva püsimajäämise seisukohalt 

vähemväärtuslikuks kohustuseks kui meeste kohustust kaitsta riiki. Samuti oli vastanute seas 

levinud arvamus, et ajateenistus peaks olema vabatahtlik mitte ainult naistele, vaid ka 

meestele. Asjaolu, kas naistele on ajateenistus kohustuslik või mitte ei oma iseenesest 

tähtsust, vaid oluline on see, et ajateenistuskohustuse määramise osas ei tehtaks erisusi naiste 

ja meeste vahel – kas kohustuslik kõigile või vabatahtlik kõigile.   

 

Järgnevalt on toodud näiteid kohustusliku ajateenistuse mitte pooldajate arvamustest:  

 

1. Naised on meestest emotsionaalselt tundlikumad ja füüsiliselt nõrgemad: 

• „Sest neil, kes ise soovivad minna, on see võimalus olemas, aga sunniviisiliseks pole 

mõtet seda teha; mõne jaoks võib olla füüsiliselt raske.“ 

• „Naiste jaoks on see raskem ning nad peavad rohkem pingutama. See, kes on endas 

kindel, võib ajateenistusse minna, aga teisi, minu arvates, et tohiks sundida.“ 

 

2. Naistel on olulisem roll pere loomises ja laste kasvatamises: 

• „Ajateenistus ei peaks olema kohustuslik, sest naised teevad teist riigi jaoks väga 

olulist asja ehk sünnitavad lapsi, mis on riigi püsimise kohast ka väga oluline. Kui 

naised peaks ka kaitseväes käima võib see kaasa tuua selle, et sünnitusiga tõuseb 

veelgi, mis ei oleks väga positiivne.“ 

• „Pigem ei peaks olema, kuna naised peaksid just mõtlema perele ja mõned isegi ei 

taha minna sinna, sest ei ole selle jaoks nö loodud, pigem peaks olema vabatahtlik ja 

naisi tuleb motiveerida, et nad tahaksid ise sinna minna.“ 

• „Kuna meestele juba on ajateenistus kohustuslik ning lastega perele on vaja vähemalt 

ühte vanemat, kes kasvataks lapsi.“ 

• „Naistele on sünnitamine sama kohustuslik.“ 

• „Laste saamine lükkuks edasi.“ 

 

3. Vabatahtlik ajateenistus meestele ja naistele: 

• „Igaühe enda vaba valik.“ 

• „Ajateenistus ei peaks kellelegi kohustuslik olema.“ 
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4. Naise roll ühiskonnas on olnud tänaseni teistsugune: 

• „Ma arvan, et inimressursi kasutuse vaatevinklist kaitsepoliitikas peaks see olema 

kohustuslik. Ikkagi räägime sisuliselt 50%-st. Kuid samas ma arvan, et tänases Eesti 

ühiskonnas ei ole see veel mõeldav sest endiselt on juurdunud iganenud arvamused.“ 

• „Ega seda ei saa väga põhjendada millegi muuga kui sellega, et ma ise ei taha 

kaitseväkke minna. Kui ajateenistus oleks kümneid aastaid olnud naistele kohustuslik, 

siis oleks see kõigi jaoks norm ja selliseid küsimusi ei esitataks. Kõik arvaks, et see on 

normaalne, et naine aega teenib. Siis tõenäoliselt ei omaks ka mina sellest nii 

negatiivset arvamust. Aga asjaolud ei ole nii. Ma olen üles kasvanud teistsuguste 

normidega ja ei taha, et keegi suruks mulle peale seda, mida tema õigeks peab.“ 

• „Praegu pigem mitte, ootaks kuni vabatahtlikult läheks see naiste ajateenistuses 

käimine populaarseks.“ 

• „Ajateenistus ei peaks olema naistele kohustuslik, sest mehed on mehed ja naised on 

naised. Meil ei ole võrdõiguslik riik, naised ei saa sama palju palka kui mehed, seega 

ei peaks ka naised tegema neid asju mis mehed. Mees peab kaitsma naist, mitte naine 

meest.“ 

 

Naisabiturientide vastustest saab järeldada, et nad peavad väga oluliseks, et naised riigi 

kodanikena annaksid oma panuse riigi kaitsmisesse ning omandaksid selleks vajalikud 

teadmised. Just riigikaitseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks näevad nad 

ajateenistusel olulist rolli. Seejuures tunneb siiski enamik noortest naistest endal olulisemat 

rolli laste saamises ja nende kasvatamises kui riigi sõjalises kaitses, kuna nad peavad laste 

saamist ja nende üles kasvatamine riigi püsimajäämisel vähemalt sama oluliseks kui 

riigikaitset.  

 

Selles magistritöös on välja toodud 2017. aastal Silva Kiili korraldatud uurimus (vt lk 24–25), 

milles analüüsiti naiskaitseväelaste ja -kaitseliitlaste motivatsioonitegureid ning muuhulgas 

käsitleti ka naistele kohustusliku ajateenistuse kehtestamise vajalikkuse küsimust. Uurimuses 

tõid naised, kes kohustuslikku ajateenistust ei pooldanud, nagu ka selle uuringu respondendid 

välja, et naistele ei tohiks kohustuslikku ajateenistust kehtesta nende kohustuste ja vastutuse 

tõttu perekonna ees. Seevastu nii militaarvaldkonnas tegutsevate naiste kui ka 

naisabiturientide, kes pooldasid naistele kohustuslikku ajateenistust, nägid selles vajadust ja 
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võimalust enese täiendamiseks või riigi julgeoleku tagamiseks täites sellega oma kodaniku 

kohustust. Lisaks nähtus sellest uuringust, et naisabituriendid eelistaksid vabatahtlikku 

mõlemale sugupoolele. Siit peegeldub ka R. Ingleharti kirjeldatud kultuurinihe, mille kohaselt 

militaarvaldkonda iseloomustab modernism ning tsiviilelankkonda postmodernism. Selles 

magistritöös korraldatud uuring näitas, et ajateenistusse minna soovijad väärtustavad iga 

inimese panust riigikaitsesse ning ajateenistusse mitte minna soovijad väärtustasid 

isikuvabadusi. 

 

Magistritöös on käsitletud sotsiaalse keskkonna mõju motivatsioonile (vt lk 11–12) ning 12. 

leheküljel on autor välja toonud illustreeriva joonise, kuidas sotsiaalne keskkond mõjub 

inimese motivatsioonile – mittesoosiv sotsiaalne keskkond pärsib inimese motivatsiooni ning 

soosivas sotsiaalses keskkonnas on inimese motivatsioon kõrgem. Selgitamaks välja, kuivõrd 

mõjutab naisabiturientide motivatsiooni ajateenistusse astuda nende sotsiaalse võrgustiku 

arvamus, küsiti neilt, kuivõrd nad usuvad, et nende lähedased ja sõbrad toetaksid nende otsust 

ajateenistusse astuda (vt joonis 9). Vastanutest 59% arvas, et nende lähedased toetaksid nende 

soovi astuda ajateenistusse ning 69% arvas sama oma sõprusringkonna suhtes. Neidudest 32% 

arvas, et nende lähedased ei toetaks nende soovi ning vastanutest 20% arvas, et nende 

sõprusringkond seda soovi ei toetaks. 11% vastanutest ei osanud öelda, kas nende 

sõprusringkond seda soovi toetaks. Võrreldes omavahel naisabiturientide arvamust sellele, 

kuivõrd nende lähedased ja sõbrad toetaksid nende ajateenistusse astumist, selgus, et 

naisabituriendid arvavad, et seda otsust toetaksid pigem nende sõbrad kui lähedased. Selles 

tulemuse kontrollimiseks tehti hii-ruut test (χ2=26.504; P<0.01), mille tulemusest selgus, et 

seos on statistiliselt oluline.   
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Joonis 9. Naisabiturientide hinnang lähedaste ja sõprade toetusele ajateenistuse astumisel 

(autori koostatud). 

 

Selleks, et selgitada välja, millist mõju nende lähedaste ja sõprusringkonna arvamus nende 

otsusele avaldavad, küsiti naisabiturientidelt, kuivõrd nad arvestaksid lähedaste või sõprade 

toetusega nende otsusele (vt joonis 10). Vastustest selgus, et  vastanutest 56% arvesetaks oma 

lähedaste arvamusega. Vastanutest 36% ei arvestaks oma lähedaste arvamusega ning 8% 

vastanutest ei osanud selles küsimuses seisukohta võtta.  

 

Seevastu 39% uuringus osalenud naisabiturientidest arvas, et nad arvestaksid ka oma 

sõprusringkonna arvamusega otsuse tegemisel. Vastanutest 53% arvas, et nad ei arvestaks 

oma sõprusringkonna arvamusega. 8% vastanutest ei osanud öelda, kas nad arvestaksid nende 

arvamusega või mitte. Võrreldes omavahel, kuivõrd naisabituriendid arvestaksid lähedaste või 

sõprusringkonna arvamusega, selgus, et naisabituriendid arvestaksid oluliselt rohkem oma 

lähedaste arvamusega kui sõprusringkonna arvamusega (χ2=26.50; P<0.01). Seega saab 

öelda, et naisabituriendid arvestavad ajateenistusse astumise otsuse tegemisel pigem oma 

lähedaste arvamusega kui sõprusringkonna arvamusega. Üle poolte ehk 56% neidudest pidas 

lähedaste arvamust oluliseks, seega saab antud küsimusele saadud vastustest järeldada, et 

noorte neidude arvamust ajateenistusest ning soovi ajateenistusse astuda mõjutab olulisel 

määral nende lähedaste hoiakud riigikaitsesse üldisemalt ning arvamus naiste osaluse olulisse 

suhtes riigikaitses.  
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Joonis 10. Kuivõrd naisabituriendid arvestaksid lähedaste või sõprade toetusega ajateenistusse 

astumisel (autori koostatud). 

 

Hofstede kirjeldatud väärtuste maskuliinsuse-feminiinsuse dimensiooni tõlgenduses on Eesti 

femiminiinse kultuuriga ühiskond. Sellest hoolimata esineb Nõukogudeaegset mõtlemist, kus 

soorollid on selgemalt piiritletud, vanemate põlvkondade seas, kes on üles kasvanud 

Nõukogude Liidus. (Hofstede Insights, 2018) Praeguste gümnaasiumiealiste noorte vanemad 

on kasvanud üles Nõukogudeaegses ühiskonnas, mistõttu saab väita, et naisabituriendid 

pigem arvestavad  ühiskonnas traditsioonilisi soorolle väärtustavate inimeste arvamusega.  

 

3. 2. 2. Naisabiturientide motivatsiooni mõjutavad soopõhised tegurid  

 

Hetkel kehtiva kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt on kaitseväekohuslane 18 – 60-aastane 

meessoost isik ning kutsealune 17–27-aastane meessoost isik. Naistele on 

kaitseväeteenistuskohustuse võtmine vabatahtlik. Uuringuga sooviti välja selgitada, milline on 

naisabiturientide arvamus naiste rollist riigikaitsest. Selleks küsiti naisabiturientidelt, kuivõrd 

nad nõustuvad väitega, et riigi sõjalisse kaitsesse panustamine on iga kodaniku kohustus tema 

soost sõltumata. 17,6% vastanutest on väitega täiesti nõus ning 40,3% olid pigem nõus. 24,8% 

vastanutest pigem ei nõustunud selle väitega, et riigi sõjaline kaitse on kodaniku kohustus 

olenemata tema soost ning 12% ei olnud antud väitega üldse nõus. 5,3% ei osanud küsimuses 

seisukohta võtta. Tulemuste analüüsimiseks moodustati vastajatest kaks gruppi (vt joonis 11):  
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• naisabituriendid, kes kindlasti soovisid või pigem soovisid ajateenistusse astuda; 

• naisabituriendid, kes kindlasti ei soovinud või pigem ei soovinud ajateenitusse astuda. 

Joonis 11. Kas riigi sõjaline kaitse on iga kodaniku kohustus olenemata tema soost? (autori 

koostatud). 

 

Kahe grupi vastuste analüüsist selgus, et nendest naisabiturientidest, kes soovisid 

ajateenistusse astuda, pidas 22% riigi sõjalist kaitset kodaniku kohustuseks soost olenemata 

ning 4% ei pidanud riigi sõjalist kaitset kodaniku kohustuseks soost olemata.  Seevastu 32% 

nendest vastanutest, kes ise ajateenistusse minna ei soovinud leidsid, et riigi sõjaline kaitse on 

siiski iga kodaniku kohustus soost olenemata ning 31% neist oli seisukohal, et tegemist ei ole 

kodaniku kohustusega. Naisabiturientide vastustest saab järeldada, et ajateenistusse minna 

soovijad olid oma vastustes üksmeelsemad, pidades valdavalt riigisõjalist iga kodaniku 

kohustuseks olemata tema soost, seevastu ajateenistusse mitte minna soovijate vastused 

jagunesid üsna võrdselt kahe eri seisukoha vahel, ega polnud nii üksmeelsed, kui 

ajateenistusse minna soovijate vastused (χ2=37.024; P<0.01).  

 

Militaarvaldkond on siiani üks valdkondadest, kus koosseisuliselt domineerivad peamiselt 

mehed. Ühiskondlikud muutused on aga tinginud olukorra, kus üha enam naisi otsustavad 

siduda ennast militaarvaldkonnaga. Nii mehed kui ka naised tajuvad teatavat sotsiaalset survet 

eriala ja ametikoha valikul vastavalt sellele, mis on sotsiaalselt aktsepteeritud ning soopõhiselt 
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iseloomulik. Kuna magistritöö ülesanne oli muuhulgas välja selgitada, kas naisabiturientide 

motivatsiooni ajateenistusse astumisel mõjutavad soopõhised tegurid ning millised 

soopõhiseid tegurid seda mõjutavad, on oluline teada saada, kuivõrd on naisabiturientide 

hinnangud naistele sobilike töövaldkondade suhtes ühiskonna traditsioonilistest väärtustest. 

Selleks küsiti uuringus osalenud naisabiturientidelt, kuivõrd nad nõustuvad väitega, et naised 

sobivad pigem pehmetesse valdkondadesse, näiteks haridus või sotsiaaltöö, kuid mitte 

Kaitseväkke. Vastanutest 6% nõustus täielikult väitega naised sobivad pigem pehmematesse 

valdkondadesse ning 22% oli antud väitega pigem nõus. Seevastu valdav osa vastanutest ehk 

34% pigem ei nõustunud ning 34% üldse ei nõustunud väitega.  

 

Sarnaselt eelmise küsimusega vaadeldi selle küsimuse vastuseid kahe grupi vahel (vt joonis 

12): 

 

• naisabituriendid, kes kindlasti soovisid või pigem soovisid ajateenistusse astuda; 

• naisabituriendid, kes kindlasti ei soovinud või pigem ei soovinud ajateenitusse astuda. 

•  

Joonis 12.  Kas naised sobivad pigem pehmetesse valdkondadesse, kuid mitte kaitseväkke? 

(autori koostatud)  
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Selgus, et ootuspäraselt väike protsent naisabiturientidest, kes soovisid ajateenistusse astuda 

ehk 3% nõustusid väitega, et naised sobivad pigem pehmetesse valdkondadesse, kuid mitte 

Kaitseväkke. 24% ajateenistusse astuda soovijatest leidsid, et naised sobivad ka Kaitseväkke. 

Ka valdav osa ehk 40% ajateenistusse mitte minna soovijatest leidsid, et naistele sobib 

karjäärivaliku tegemisel ka kaitseväeteenistus, kuid 24% neist leidis, et naised sobivad pigem 

pehmetesse valdkondadesse. Eelnevast saab järeldada, et suurem osa küsitluses osalenud 

naisabiturientidest leiavad, et naised sobivad ka maskuliinsematesse valdkondadesse – 

seejuures toetavad ajateenistusse minna soovijad seda üksmeelsemalt, kui naisabituriendid, 

kes ei soovinud ise ajateenistusse astuda (χ2=26.064; P<0.01).  

 

Uuringus osalenud naisabiturientidel paluti kirjeldada, mida tähendab nende jaoks meeste ja 

naiste võrdne kohtlemine ajateenistuses. Ankeetküsimustikus andsid selle küsimusele oma 

kommentaari 430 vastajat, kuid kommentaare analüüsides võeti arvesse 384. Ülejäänud 

vastuste puhul ei olnud vastatud konkreetsele küsimusele ning neid ei olnud võimalik  

konkreetse küsimuse raames sisuliselt analüüsida. Kommentaarid jagunesid järgnevatesse 

kategooriasse:  

 

1. Mõlemast soost ajateenijatel peavad olema samasugused ülesanded, kohustused, vabadused 

ja elamistingimused ning suhtuma neisse eelarvamustevabalt (191); 

2. Kõik ülesanded, kohustused, tingimused ning füüsilised normid on naistele ja meestele 

samad (96); 

3. Füüsiliste koormuste määramisel arvestatakse naiste ja meeste füüsiliste erinevustega (74); 

4. Kõiki koheldakse vastavalt individuaalsetele võimetele (14); 

5. Võrdsed karjäärvõimalused (5); 

6. Ei usu võrdusesse ajateenistuses (3); 

7. Võrdne tasu (1). 

 

Vastustest selgus, et naised saavad erinevalt aru sellest, milline näeks välja naiste ja meeste 

vaheline võrdsus ajateenistuses. Suur osa vastajatest tõid välja, et meestele ja naistele 

ettenähtud ülesanded peaksid olema ühesugused. Seejuures leidsid paljud naised, et ei tohiks 

teha vahet ka suurt füüsilist pingutust nõudvate ülesannete osas. Teisalt leiti, et naiste puhul 

tuleb siiski arvestada nende füüsiliste erisustega ning neilt ei tohiks oodata samal tasemel 

füüsilisi sooritusi kui meestelt. Toodi välja ka hoiakutega seotud võrdne kohtlemine, mille 
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kohaselt naisi ei tohiks ajateenistuses alavääristada ning neid tuleb väärtustada sarnaselt 

meesajateenijatega.  

 

Järgnevalt on välja toodud mõned tsitaadid naiste arvamusest naiste ja meeste võrdse 

kohtlemise osas ajateenistuses: 

 

• „Naistel ja meestel on samad ülesanded, samal ajal äratus, võrdsed õigused, 

koheldaks ühtemoodi.“ 

• „Ajateenistuses ei tohiks võrdsus olla eesmärk.“ 

• „Mõlemad läbivad samasuguse ajateenistuse (samad ülesanded, loengud) ja neid 

hinnatakse võrdselt.“ 

• „Sõjaväes ei ole sul sugu. Oled ajateenija, mitte naine või mees.“ 

 

Järgnevalt on toodud mõned tsitaadid abiturientide vastustest, kus naised leiavad, et kõik 

tingimused peavad olema võrdsed:  

 

• „Et naiste ja meeste ülesanded ja kohustused on samad.“ 

• „Seda, et naised peavad kandma sama raskeid teenistusrõivaid ja kotte ja kaitsmeid 

ning tegelikult ka seda, et naistel ei tohiks olla õigust ümber mõelda, kui juba 

ajateenistusse on läinud.“ 

• „Ma arvan, et võrdus on õige. Vähemalt üks koht, kus kõikidel on samad ülesanded ja 

võrdne tasu.“ 

• „Seda, et mõlematel on samasugused tingimused absoluutselt kõiges.“ 

• „Sellisel kujul, et meie bioloogilist sugu ei arvestata ja meid pannakse meestega ühte 

patta.“ 

• „See oleks õiglane, kuna isegi kui naiste jaoks on see mitte kohustuslik, siis oli see 

nende soov sinna minna ning tegelikult on naised kõigeks võimelised ja inimesed, ka 

naised ei peaks arvama seda, et mingi asi naistele ei sobi.“ 

 

Järgnevalt on toodud mõned tsitaadid abiturientide vastustest, kus naised leiavad, et naisi 

ja mehi tuleb kohelda võrdselt, kuid füüsiliste normide täitmisel tuleks arvestada sooliste 

erisustega:  
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• „Pigem eelistaksin ebavõrdset kohtlemist, sest naised on siiski nõrgem pool ja meil on 

vähem jõudu.“; 

• „Peavad kõik läbima samad asjad, aga naisi võiks raskemate füüsiliste tegevuste 

juures veidi abistada (näiteks väga raske koti kandmine rännakul).“; 

• „Seda, et naistele ei anta kergemaid ülesandeid ja leebemaid karistus, kui on 

kodukorra vastu eksinud. Muidugi füüsilised harjutused, nagu näiteks kätekõverdused 

algul ilmselt meestega võrdsel tasemel teha ei saaks, aga usun, et ajateenistuse teises 

pooles võiks ka harjutuste tase olla sama.“; 

• „Naised õpivad tagalatööd, mehed rindetööd. Ma ei jaksa kanda 30kg kotte ja pole 

selleks võimeline ka enda füüsilises tipus.”; 

• „Võrdne suhtumine, ei alahinnata naisi meeste ees ning samad kohustused, aga 

naistesse leebemat suhtumist jõudu nõudvates ülesannetes ja kohustustes.“; 

• „Naistelt oodatakse näiteks nende reglementide täitmist vastavalt nende tasemele (nad 

ei pea suutma täpselt samal tasemel asju teha, mida mehed).“; 

• „Minu arvates oleks see natuke halb, sest naised on ikkagi veidi nõrgemad ja neil 

võiks olla lihtsamad ülesanded.“; 

• „Naiste nõrgema füüsisega arvestama. Et poisid ja tüdrukud ei peaks tingimata sama 

palju treenima. Aga ega ma ei tea, kuidas tegelikult on.”. 

 

Järgnevalt on toodud mõned tsitaadid abiturientide vastustest, kus naised rõhuvad pigem 

võrdsele suhtumisel naistesse ajateenistuses: 

 

• „Ei usu võrdsesse kohtlemisse.“; 

• „Sugu ei määra kohtlemist. Kõigil võrdsed võimalused.“; 

• „Naist ei halvustata ega tehta tema kulul nalja.“; 

• „Kõiki tuleks austada võrdselt, kuid arvestada tuleks ka soost oleneva füüsilise 

võimekusega.“; 

• „Naisi võetakse ajateenistuses sama tõsiselt, kui mehi.“; 

• „Naisi ja mehi peaks kohtlema samasuguse austusega. Samuti tähendab võrdne 

kohtlemine seda, et kui naine on otsustanud ajateenistusse astuda, siis teda ei kiusata 

taga ega hellitada ja ei saa mingit muud erikohtlemist.”; 

• „Suheldakse ja käitutakse samamoodi, kõigiga võrdselt.“. 
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Uuringus osalenud naisabiturientidest 19% arvas, et nad on vaimselt piisavalt tugevad, et 

ajateenistuses vastu pidada, 40% uskus, et nad pigem on vaimselt piisavalt tugevad ning 23% 

arvas, et nad pigem ei ole vaimselt piisavalt tugevad, et ajateenistuses toime tulla (vt joonis 

13). Vastajatest 10% arvas, et nad kindlasti ei ole selleks piisavalt tugevad ning 7% 

vastanutest ei osanud selle küsimusele vastata.  

Seevastu mõnevõrra väiksem arv vastanutest pidas ennast füüsiliselt piisavalt tugevaks – 12% 

vastanutest hindas oma füüsilist võimekust piisavalt heaks ning arvasid, et saaksid 

ajateenistuses kindlasti hakkama. Vastanutest pidasid 29% pigem enda füüsist piisavalt 

tugevaks. Seevastu 30% vastanutest hindas enda füüsilist vormi pigem mittesobivaks 

ajateenistusse ning 22% kindlasti mitte sobivaks. 6% vastanutest ei osanud oma füüsilist 

vormi hinnata.  

Tähelepanuväärne on asjaolu, et naisabituriendid suhtuvad üsna kriitiliselt oma füüsilisse 

vastupidavusse ajateenistuses toimetulemiseks. Ka varem Norras korraldatud uuring näitas, et 

naised kõhklevad ajateenistusse minemist just oma füüsilise vormi tõttu kartes, et nende 

füüsiline vastupidavus ei ole ajateenistuses ettenähtud normidele vastav. Enamasti ei taha 

naised ajateenistuses meestega võrreldes erikohtlemist või eraldi naisteüksust, vaid soovivad 

teenida meestega võrdsetes tingimustes (Steder, 2014, pp. 299–300), kuid siiski tuleb 

arvestada, et meestel vanuses 18 - 27 aastat on füüsiliselt olulised eelised naiste ees ning on 

selge, et füüsiliste testide läbimine on keskmisele mehele oluliselt lihtsam, kui keskmisele 

naisele (Steder, 2014, p. 302–303). Samas on noormeeste hulgas ajateenistuse katkestajaid 

ligikaudu veerand alustajatest, enamasti füüsiliste probleemide tõttu (Kiili, 2017, lk 4, 29). 

Naistes, tahtmata füüsiliste testide osas eritingimusi, võib see tekitada tunde, et nad ei ole 

füüsiliselt sobivad ajateenistusse, kuna isegi meeste füüsiline vorm pole piisavalt hea, et 

ajateenistuses vastu pidada ja ettenähtud norme täita.  
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Joonis 13. Kas te peate ennast füüsiliselt ja vaimselt piisavalt tugevaks, et ajateenistuses toime 

tulla? (autori koostatud). 

Uuringus osalenud naisabituriendid pidasid ennast pigem vaimselt, kui füüsiliselt tugevaks, et 

ajateenistuses toime tulla. Seevastu varasemalt tehtud uuringust selgus, et ajateenistuses 

käinud naiste jaoks on ajateenistus mitte ainult füüsiliselt koormav, vaid ka vaimselt raske 

katsumus (Kiili, 2017, lk 30).  

 

3. 2. 3. Naisabiturientide hinnang riigikaitseõpetuse ning teavitustöö vajalikkusele  

Riigikaitseõpetuse õpetamine koolides on üks viis, kuidas tagada ajateenijate ja Kaitseliidu 

liikmete juurdekasvu. Riigikaitseõpetuse eesmärk on kõikidele kodanikele riigikaitselise 

hariduse andmine. Riigikaitseõpetus on gümnaasiumi riiklikus õppekavas nimetatud valikaine 

alates 2011. aastast ning see on suunatud gümnaasiumi astmes õppivatele noortele. 

Riigikaitseõpetuse tegevusprogrammi aastaks 2014–2018 kohaselt toetab riigikaitseline 

valikaine gümnaasiumi õppekavas nimetatud ühiskondlike väärtuste, eelkõige patriotismi ja 

vastutustundlikkuse arendamist, et õpilistest kasvaksid eetilised, vastutustundlikud ja 

aktiivsed kodanikuühiskonna liikmed. (Kaitseministeerium, 2013, lk 3) Magistritöö uuringu 

raames sooviti naisabiturientidelt arvamust riigikaitselise algõpetuse õpetamise vajalikkuse 

suhtes koolides. Uuringu tulemused näitasid, et valdav osa vastanutest pidas riigikaitselise 
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algõpetuse andmist üld- ja kutsehariduskoolides vajalikuks – seejuures 57% vastanutest arvas, 

et riigikaitseõpetust peaks õpetama gümnaasiumi astmes või kutsekooli esimestel kursustel, 

30% vastanutest arvas, et riigikaitseõpetust peaks õpetama põhikooli astmes ning 2% 

vastanutest arvas, et riigikaitseõpetust peaks õpetama lastele juba algklassides. 

Tähelepanuväärselt madal protsent vastanutest, leidis, et riigikaitseõpetust ei peaks üldse üld- 

ja kutsehariduskoolides õpetama - 7% vastanutest ning 4% vastanutest ei osanud seisukohta 

võtta. Seega saab järeldada, et gümnaasiumi ja kutsehariduskoolide õpilased on 

riigikaitseõpetuse hästi vastu võtnud ning nad peavad selle õpetamist koolides vajalikuks. 

 

Uuringus küsiti naisabiturientide arvamust, kas riigikaitseõpetus peaks olema kohustusliku 

või vabatahtlik võttes arvesse soolisi erisusi. Märkimisväärne on asjaolu, et 40% vastanutest 

leidis, et riigikaitseõpetus peaks olema kohustuslik nii poistele kui ka tüdrukutele ning 51% 

vastanutest leidis, et riigikaitseõpetus peaks olema vabatahtlik õppeaine nii poistele kui ka 

tüdrukutele (vt joonis 14). Seejuures 6% vastanutest arvas, et riigikaitseõpetus peaks olema 

koolides kohustuslik õppeaine vaid poistele ning 3% vastanutest leidis, et riigikaitseõpetust ei 

peaks üld- ja kutsehariduskoolides õpetama. Ka selle küsimuse vastustest saab järeldada, et 

uuringus osalenud naisabituriendid peavad riigikaitseõpetuse õppeainet oluliseks, seejuures 

märkimisväärne hulk leiab, et riigikaitseõpetus peaks olema õppekavades kohustuslik aine. 

Siinkohal saab välja tuua ka teise tähelepanuväärse seose naisabiturientide vastustest – selle  

küsimuses hindavad naisabituriendid poiste ja tüdrukute vahelist võrdust, st et valdav osa 

vastajatest eelistas, et õppeaine oleks kas kohustuslik või vabatahtlik mõlemale sugupoolele 

võrdselt, ega näinud aine vajalikkuse osas sugude lõikes erisust.   
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Joonis 14. Kas riigikaitseõpetus peaks olema kohustuslik õppeaine kõikidele õpilastele? 

(autori koostatud). 

 

Üld- ja kutsehariduskoolides riigikaitseõpetuse õpetamist peetakse heaks viisiks, kuidas tuua 

riigikaitsevaldkond noorteni, panna noori ühiskondlikul tasandil vastutustundlikult käituma 

ning mõtlema riigi turvalisuse peale. Samuti nähakse selles head võimalust kaasata noori 

riigikaitsesse pärast kooli lõpetamist. Kuna magistritöö ülesanne on muuhulgas uurida, mis 

motiveeriks naisabituriente ajateenistusse astuma ning riiklikul tasandil peetakse üheks 

võimalikuks ajateenistuse vastu huvi tõstvaks meetmeks noorte teadlikkuse tõstmist, siis 

sellest lähtuvalt küsiti tehtud uuringus osalenud naisabiturientidelt arvamust, kas 

gümnaasiumi või kutsekooli õpingute ajal rohkema informatsiooni saamine ajateenistuse ning 

karjäärivõimaluste kohta Kaitseväes tõstaks nende huvi ajateenistuse vastu. Uuringu 

tulemustes selgus, et 22% vastanutest hindas, et gümnaasiumi või kutsekooli õpingute ajal 

rohkema informatsiooni saamine ajateenistuse ja kohta Kaitseväes tõstaks kindlasti nende 

huvi ajateenistuse vastu, 35% vastanutest hindas, et saadav informatsioon pigem tõstaks 

nende huvi ajateenistuse vastu (vt joonis 15). Seevastu 19% arvas, et see pigem ei tõstaks 

nende huvi ning 11% hinnangul rohkema informatsiooni olemasolu nende huvi ajateenistuse 

vastu kindlasti ei tõstaks. 13% vastanutest ei osanud selles küsimuses seisukohta võtta. Seega 

tunnevad 56% ehk üle poolte naisabiturientidest, et paremal teavitustööl ning laiema 

taustainformatsiooni omamisel ajateenistuse ning karjäärivõimaluste kohta Kaitseväes on 

mõju ajateenistusse minemise kasuks otsustamisel.  
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Joonis 15. Kas suurem teadlikkus ajateenistusest ning karjäärivõimalustest kaitseväes tõstaks 

huvi ajateenistuse vastu? (autori koostatud).  

 

Ka varasemad uuringud on näidanud, et naiste osalusprotsendi tõstmisel on oluline roll noorte 

kasvatamisel ja teavitustööl. Silva Kiili 2017. aastal tehtud uuringu tulemustest selgus, et 

enamasti tulevad naised ajateenistusse juba teatud eelteadmisega kodust ja koolist ning kindla 

kavatsusega teha kaitseväelist karjääri (Kiili, 2017, lk 34). Sarnastele järeldustele on enne 

jõudnud ka Erko Iljin ning Mari-Liis Mänd oma magistritöödes, tuues välja, et varasemad 

teadmised riigikaitsevaldkonnast tõstavad nende kaitsetahet ja motivatsiooni 

militaarvaldkonnas tegutsemiseks (Iljin, 2016, lk 57, Mänd, 2013, lk 74). Kuna varasemad 

uuringud on näidanud, et noored, kellel on juba üldhariduse omandamisel ajal kokkupuude 

riigikaitsevaldkonnaga ning kes omavad eelteadmisi riigikaitsest, on tõenäoliselt välja 

kujunenud kõrgem kaitsetahe ning motivatsioon riigikaitsesse panustamiseks. Sellest 

tulenevalt sooviti magistritöö uuringu raames välja selgitada, milline on praeguste 

naisabiturientide kokkupuude riigikaitsega läbi riigikaitselise või sisejulgeoleku alaste 

õpeainete koolides või  vabatahtlike organisatsioonide kaudu. Uuringust selgus, et 49,4% 

läbinud gümnaasiumis või kutsekoolis riigikaitseõpetuse või muu sisekaitselise eelõppe ning 

50,6% vastanutest ei ole läbinud sedalaadi õppeprogramme. Vabatahtliku 

militaarorganisatsiooni liikmeks on 6,5% vastanutest, 7,4% vastanutest oli varem mõne 

vabatahtliku militaarorganisatsiooni liige, kuid enam mitte, 16,5% vastanutest ei ole ühegi 

vabatahtliku militaarorganisatsiooni, kuid sooviks selleks astuda ning valdav enamus 

vastanutest ehk 68,6% vastanutest ei ole ühegi vabatahtliku militaarorganisatsiooni liige, ega 

plaani ka edaspidi liikmeks astuda. Kuigi valdav osa naisabiturientidest ei ole ega ka soovi 

liituda mõne vabatahtliku militaarvaldkonna organisatsiooniga, siis töö kontekstis on oluline 
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ära märkida, et tervelt 16,5% vastanutest on motiveeritud militaarvaldkonnas vabatahtliku 

organisatsiooni tegevuse raames osalema, kuid nad ei ole mingil põhjusel endale selles 

valdkonnas rakendust leidnud. Seevastu riigikaitse valdkonnas naiste osalusprotsendi 

tõstmisel on oluline jõuda just selliste noorteni, kes on motiveeritud panustama ja ennast 

arendama, kuid ei ole mingil põhjusel veel organisatsiooni liikmeks astunud.  

Respondentide vastustest selgus, et 34 vastajat on või on olnud Kaitseliidu 

noorteorganisatsiooni Kodutütred liige, seejuures osa Kaitseliidu Kodutütarde organisatsiooni 

liikmetest tõi küsitluses välja, et plaanivad tulevikus edasi tegutseda kas Kaitseliidu või 

Naiskodukaitse liikmena. Viis vastanutest olid Naiskodukaitse liikmed ning 14 Kaitseliidu 

liikmed. Üks vastanutest kuulus Eesti Skautide Ühingusse.  

Magistritöö uuringu käigus sooviti välja selgitada, kas naisabituriendid on teadlikud, millise 

asutuse poole pöörduda juhul, kui neil on soovi ajateenistusse astuda. Uuringu tulemustest 

nähtus, et 25% vastanutest olid teadlikud, et ajateenistusse astumise sooviga tuleks pöörduda 

Kaitseressursside Ameti poole, Eesti Kaitseväge pakkus 21% vastanutest ning 

Kaitseministeeriumi pakkus 4% vastanutest. 1% vastanutest arvas, et ajateenistusse astumise 

sooviga tuleks pöörduda mõne muu asutuse poole. Tähelepanuväärne on tulemus, mille 

kohaselt ligi pooled – 49% vastanutest ei osanud sellele küsimusele vastata ega valinud ühtegi 

eelnimetatud vastusevariantidest (vt joonis 16).  

Joonis 16. Kas olete teadlik, millise asutuse poole pöörduda, kui soovite astuda 

ajateenistusse? (autori koostatud).  

Lisaks hindas 59% uuringus osalenutest, et kaitseväekohustuse võtmine seaks neile olulisi 

piiranguid või takistusi tsiviilelu elamisel ning 31% vastanutest arvas, et kaitseväekohustuse 
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võtmine ei seaks neile tsiviilelu elamisel mingeid piiranguid ega takistusi. 12% vastanutest ei 

osanud küsimuses seisukohta võtta.  

 

Uuringu tulemustest selgus, et väike osa naisabiturientidest soovib oma edasise haridustee ja 

karjääri siduda militaarvaldkonnaga. 21% uuringus osalenutest naistest on mõelnud selle, et 

minna edasi õppima Kõrgemasse Sõjakooli, 70% vastanutest ei ole selle peale üldse mõelnud. 

Seevastu 8% uuringus osalenud naisabiturientidest soovisid oma karjääri siduda Kaitseväega, 

ning  75% vastanutest  ei soovi oma karjääri siduda Kaitseväega.  
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4. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD NAISTE 

AJATEENISTUSSE KAASAMISE PARANDAMISEKS  

4.1. Järeldused ja diskussioon 

Eelnevas peatükis esitati uuringu tulemused, analüüsiti naisabiturientide antud vastuseid 

lähtuvalt töö esimeses peatükis käsitletud teoreetilistest seisukohtadest ning toodi välja 

naisabiturientide peamised tähelepanuväärsed seisukohad naiste ajateenistuses osalemise 

suhtes ning soovist astuda ajateenistusse. Selles peatükis esitatakse magistritöö järeldused 

sidudes motivatsiooni ja soopõhiste tegurite teoreetilised lähtekohad uuringu tulemustega.  

 

Uuringus sooviti teada saada, kuivõrd on naisabituriendid motiveeritud astuma ajateenistusse. 

Ootuspäraselt vastas suurem osa ehk 66% naisabiturientidest, et nad ei soovi või pigem ei 

soovi ajateenistusse astuda. Naisabiturientidest 27% vastasid, et nad soovivad või pigem 

sooviksid ajateenistusse astuda. Sisemine tahe ajateenistusse astuda ja huvi valdkonna vastu 

on kõige parem motivatsiooni allikas, seega on oluline ajateenistusse värbamise protsessis 

pöörata tähelepanu eelkõige neile, kes ise on sellest huvitatud. Kaitseressursside Ameti  

andmetel (Kaitseressursside Amet, 06.03.2018) on aastatel 2013–2016 ajateenistusse astunud 

kokku 130 naist ning neist läbis ajateenistuse 66 naist, ühe aasta lõikes umbes 15–33 naist. 

Eeltoodut arvesse võttes ning tuginedes tehtud uuringule, on hetkel ajateenistusse kõige 

sobivamas eas ja haridustasemega noorte seas huvi ajateenistusse astumise suhtes 

märkimisväärne, kuid tõenäoliselt jõuab eelpool välja toodud 27% uuringus osalenud 

naisabiturientidest reaalselt ajateenistusse astumiseni ainult väga väike osa. Siinkohal on 

oluline roll teavitustööl ning personaalsel nõustamisel, et kõik noored naised, kes on huvitatud 

militaarvaldkonnast jõuaksid ajateenistusse.  

 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada Eesti naisabiturientide motivatsiooni tase 

ajateenistusse astumise osas ning motivatsiooni mõjutavad tegurid. Tulemustest selgus, et 

motiveerivaid tegureid on nii sisemised kui ka väliseid. Positiivse tulemusena selgus, et suurt 

osa vastanutest ehk 40% naisabiturientidest ajendaks ajateenistuse minema huvi 
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militaarvaldkonna vastu ning nad usuvad, et väljaõpe ajateenistuses võib neile meeldida – see 

väljendab nende sisemist tahet ning seda juhib täielikult autonoomne motivatsioon. 

Vastanutest 43% puhul põhines soov ajateenistusse astuda väärtustel, neist 26% enda 

sisemistel väärtusel ning 17% ühiskondlikel väärtustel. Seega põhines valdava osa 

ajateenistusse astuda soovinud neidude motivatsioon autonoomsel motivatsioonil. 

Motivatsiooni teoreetilisest seisukohast on küll oluline eristada ühiskondlikel väärtustel 

põhinevat motivatsiooni sisemisest motivatsioonist, kuid riigikaitse seisukohalt ei saa eeldada, 

et iga kodanik peab riigi sõjalist kaitset oma südameasjaks – siinkohal on eelkõige oluline, et 

võimalikult suur osa rahvast tegutseks kõigile üheselt arusaadava ja ühise eesmärgi nimel. 

Seega tuleks pidada väärtustel, nii isiklikel väärtustel kui ka ühiskondlikel väärtustel 

põhinevat motivatsiooni sama oluliseks kui sisemist motivatsiooni – selliselt motiveeritud oli  

märkimisväärne 83% naisabiturientidest, kes olid ajateenistusest huvitatud.  

 

Naiste arvamus neile kohustusliku ajateenistuse kehtestamise osas oli ootuspärane ega erine 

kogu ühiskonna ning tegevteenistujate arvamusest. Valdav osa vastanutest ei pidanud 

kohustusliku ajateenistuse kehtestamist vajalikuks. Seejuures on tegemist väga olulise 

sihtgrupiga, kellelt kohustusliku ajateenistuse vajalikkuse kohta uurida, kuna tegemist on 

inimestega, keda see kohustus otseselt puudutab. Nii selle magistritöö uuring kui ka varem  

tegevteenistujate seas läbiviidud uuring (Kiili, 2017, lk 11) näitas, et ka need nende naiste, kes 

soovivad ajateenistusse minna, seas oli neid, kes ei poolda kohustuslikku ajateenistust. Seega 

saab väita, et kohustusliku ajateenistuse kehtestamisega on küll võimalik kasvatada 

ajateenistujate arvu, kuid seni kuni ajateenistusse astuda soovijate hulk on suurem kui 

kohustusliku ajateenistuse pooldajate hulk, ei saa pidada naistele kohustusliku ajateenistuse 

kehtestamist otstarbekaks. Praegusel hetkel on efektiivsem meede naiste osalusprotsendi 

kasvatamisel ajateenistuses sisulisem teavitustöö ning personaalne lähenemine ajateenistusse 

astuda soovivate naistega.  

 

Naisabituriente motiveeriks vabatahtlikult ajateenistusse astuma kõige rohkem väljaõppest 

saadavad kasulikud teadmised ja oskused, mis tulevad kasuks ka mujal valdkondades kui 

Kaitseväes.  Lisaks tõid paljud naisabituriendid esile, et väljaõpe ajateenistuses on naisterahva 

jaoks füüsiliselt liiga raske. Sellest nähtub, et naised ootaksid ajateenistusest rohkemat kui 

tugevat füüsilist vormi ning oskust sõda pidada. Naisabituriendid ootavad, et ajateenistuse 

läbimine looks lisandväärtust edaspidise tsiviilelu tarbeks ka juhul, kui puudub huvi siduda 

oma karjäär militaarvaldkonnaga. Ka naistele kohustusliku ajateenistuse poodajad tõid 
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peamiselt välja, et naised vajavad teadmisi ja oskusi, kuidas kriisi- või sõjaolukorras käituda 

ning toime tulla. Eelnimetatud oskuste ja teadmiste vajalikkuse väärtustamisele viitab ka 

asjaolu, et 40% naisabiturientidest pidasid riigikaitseõpetuse õpetamist gümnaasiumi astmes 

sedavõrd oluliseks, et see tuleks muuta riiklikus õppekavas kohustuslikuks õppeaineks nii 

poistele kui ka tüdrukutele ning 51% pidas riigikaitseõpetuse õpetamist samuti vajalikuks, 

kuid leidsid, et õppeaine võiks jääda vabatahtlikuks. Magistritöös on varem viidatud 

vajadusele anda naistele riigikaitseline väljaõpe, kuna see võimaldaks neil relvakonfliktide 

ajal paremini toime tulla (vt lk 6). Uuring näitas, et ka naisabituriendid peavad riigikaitselise 

väljaõppe saamist oluliseks. Autori hinnangul on naiste ajateenistuses osalemine üks võimalik 

viis vastava valmisoleku loomiseks.  

 

Uuringus osalenud naisabiturientidest pidas 58% riigi sõjalisse kaitsesse panustamist iga 

kodaniku kohustuseks sõltumata tema soost. 68% vastanutest arvas, et naised ei peaks  

tegutsema ainult pehmemates valdkondades, vaid sobivad väga hästi ka Kaitseväkke. Seega 

leiavad üle poole uuringus osalenud naisabiturientidest, et ühiskonna liikmetena peaks naistel  

olema roll riigikaitses. Teisest küljest avaldavad soolised erisused ning sealhulgas ka 

ühiskonnas välja kujunenud soorollid mõju naiste valikutele. Suur osa naistele kohustusliku 

ajateenistuse mitte pooldajatest tõid välja, et naised on nii füüsiliselt kui emotsionaalselt 

meestest nõrgemad, mistõttu on neil ajateenistuses väga raske meestega võrdselt toime tulla. 

Magistritöös on kirjeldatud ühiskondlikult konstrueeritud soo mõju inimese karjäärivalikule 

(vt lk 16–17) ning tuuakse välja, et laialt levinud kultuuriline eelarvamus soo ning erialase 

kompetentsuse vahel mõjutab indiviidi arvamust enese pädevuse suhtes ning seeläbi saab 

mõjutatud ka karjäärivalik (Correll, 2001, p. 1698). Ühiskondlikult on konstrueeritud ka 

kuvand ajateenistusest kui väga karmist väljaõppest nii füüsiliselt kui ka vaimselt, mida ei ole 

võimelised läbima ka kõik mehed. Lisaks tunnevad naised, et võrdse kohtlemise 

väljateenimiseks peavad nad täitma ka füüsilised normid meestega samal tasemel. Võttes 

arvesse ajateenistuse kuvandit, ühiskondlikke soorolle ning hinnates enese pädevust ja 

sobivust ajateenistusse, ei kaalu valdav osa naisabiturientidest ajateenistusse astumist. 

Seetõttu jõuavad ajateenistusse vaid naised, kellel on tahe ja huvi militaarvaldkonna vastu 

ning peavad enda füüsilist vormi piisavalt tugevaks, et tulla toime ka meestega võrdsetel 

alustel. 

 

Kokkuvõtvalt leidsid naisabituriendid, et ka naised vajavad riigikaitselisi teadmisi ja oskusi, 

et kriisiolukordades paremini toime tulla. Ajateenistusel näevad naised nende oskuste 
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omandamisel olulist rolli. Seevastu tõdevad enamik naisabiturientidest, et praegune 

ajateenistus on naise natuurile liiga koormav. Samuti ei näe naised, et ajateenistus ning 

edasised kohustused reservväelasena sobituvad naiste soovide ja kohustustega tsiviilelus. 

 

Naisabituriente ei mõjuta niivõrd asjaolu, et neid võidakse ajateenistuses soost sõltuvalt 

ebavõrdselt kohelda, kuivõrd asjaolu, et millisena nähakse naise rolli tänases ühiskonnas 

laiemalt. Tänases ühiskonnas ei kõneta ajateenistus valdavat osa noori naisi, kuna nad ei näe 

tasakaalupunkti isikliku elu, karjääri üles ehitamise ning ajateenistuse vahel. Noored seavad 

pärast gümnaasiumi lõpetamist prioriteediks kõrghariduse omandamise ning hea töökoha 

leidmise, mis on aeganõudev töö, ning kui karjäär militaarvaldkonnas ei suhestu nende 

karjääriootustega, jääb ajateenistusse astumise mõte tahaplaanile. Mehed täidavad kuni 11 

kuud kestva ajateenistuse ning hiljem on neil võimalik ilma katkestusteta olla aktiivne 

tööturul. Naised seevastu jäävad aastateks laste tõttu tööelust kõrvale ning see suurendab 

veelgi sotsiaalset lõhet meeste ja naiste vahel tööturul ning muudes valdkondades. Seega valib 

ajateenistusse mineku kasuks pigem see noor naine, kellele on ajateenistuse läbimisest kasu 

tema tulevasele karjäärile.  

 

Samuti jääb naisabiturientide jaoks üles küsimus – mis saab lastest, kui mõlemad vanemad 

sõjaolukorras reservväelastena riigikaitselisse tegevusse rakendatakse? Ühe tüüparusaamana 

peetakse ajateenistust meeste ühiskondlikuks kohustuseks, et vajadusel reservväelasena 

riigikaitsesse panustada. Naised seevastu tunnevad enda kohustust laste kasvatamises. Ka 

tehtud uuringus tõid naisabituriendid naiste ajateenistuse mittepooldava argumendina välja 

naiste kohustuse pere eest hoolitsemisel. Küsimus, kuidas suhestub naiste ajateenistus nende 

õpingute, karjääriga ning pere loomise sooviga selliselt, et nende konkurentsivõime tööturul 

võrreldes meestega oluliselt ei langeks, on tänaseni noorte naiste jaoks lahti mõtestamata ning 

autori hinnangul on see üks peamisi soopõhiseid tegureid, miks naised ajateenistusse ei jõua.  
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4.2 Ettepanekud ja soovitused 

Magistritöö teoreetilistele lähtekohtadele, varasematele uuringutele ning tehtud uuringu 

tulemustele tulemuste analüüsile tuginedes koostati Kaitseministeeriumile ettepanekud naiste 

osalusprotsendi tõstmiseks ajateenistuse ja selle populariseerimiseks naiste seas. 

 

1. Ajateenistuse ning riigikaitse põhjendatus naistele ja ühiskonnale üldisemalt. 

Eestis soovitakse naiste osalusprotsenti ajateenistuses tõsta eelkõige selleks, et tagada suurem 

värbamisväli Eesti Kaitseväele selleks, et leida talente ka naiste, mitte ainult meeste seast. 

Sellest üksi ei piisa, et põhjendada naistele nende olulisust ajateenistuse astumiseks. 

Riigikaitse valdkonnas peaks strateegilisel tasandil sügavamalt lahti mõtestama naiste rolli 

riigikaitses ning ajateenistusse astumise vajalikkuse. Oluline on, et riigikaitse kõnetaks 

suuremat hulka naisi laiapindse riigikaitse vaatenurgas, mitte ainult Kaitseväes karjääri teha 

soovivaid naisi. 

 

2. Naistele ettenähtud füüsiliste nõuete ülevaatamine ajateenistuses. 

Eesti Kaitsevägi on väljendanud, et ajateenistus ei ole ainult naistele, kes tahavad olla 

mehelikud või meeste moodi – Eesti Kaitseväel on vaja naisi naistena (Terras, 2018). 

Naisabiturientide hinnangul tegutsevad militaarvaldkonnas naised, kes on keskmisest naisest 

füüsiliselt tugevamad ning naised, kes peavad füüsilisele koormusele vastu meestega võrdselt 

või paremini. Eesti Kaitsevägi peaks üle vaatama naistele kehtestatud normid füüsilistele 

nõuetele ning kohandama need vastavaks naise füüsilisele võimekusele. 

 

3.  Tõsta naiste teadlikkust füüsiliste nõuete osas ajateenistuses. 

Suur osa naisabiturientidest ei pea ennast füüsiliselt piisavalt tugevaks, et ajateenistuses toime 

tulla. Naiste jaoks tähendas piisav füüsiline tugevus olla vähemalt sama tugev kui mehed 

nende kõrval. Samuti ei soovi teenistuses olevad naised, et neile tehtaks erandeid füüsiliste 

nõuete osas, kartes sellega kaasnevat negatiivset suhtumist. Aktiivsema teavitustöö käigus 

tuleks naisi informeerida neile ettenähtud nõuetest füüsilise ettevalmistuse ning füüsilistele 

nõuete ajateenistuses. Seejuures on oluline vähendada valehäbi ning rõhutada asjaolu, et 

ajateenistuses ei eeldata, et naised oleks sama tugevad kui mehed. 
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4. Personaalne lähenemine värbamistöös. 

Uuringu tulemused näitasid, et naisabiturientidel on huvi ajateenistusse astuda. Selleks, et 

tõsta naiste osalusprotsenti ajateenistuses tuleks keskharidust omandavate naiste seast välja 

selgitada need, kes on motiveeritud ajateenistusse astuma ning tegeleda nende personaalse 

nõustamisega värbamisprotsessis. Motiveeritud ning ajateenistusse sobivate naisabiturientide 

väljaselgitamise üheks võimaluseks on Norra näitel kasutada ankeetküsimustikku.   
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KOKKUVÕTE 

 

Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, mille järgi peavad naistel ja meestel olema võrdsed 

õigused, kohustused, vastutus ja võimalused. Sooline võrdõiguslikkus tähendab seda, et 

naistel ja meestel on hariduse saamisel, tööelus ning teistes valdkondades võrded õigused ja 

võimalused. (Võrdõigusvolinik, 2018) Analüüsimaks naiste osalust ajateenistuses ning 

militaarvaldkonnas üldisemalt, jääb soolise võrdsuse definitsioon liiga kitsaks. Võrdne 

kohtlemine ei saa jääda eesmärgiks iseenesest, kuid see peab käima kaasas iga otsuse ja 

tegevusega. Nii nagu iga valdkond, vajab ka militaarvaldkond enda ridadesse sinna kõige 

paremini sobivaid töötajaid – seega vajatakse sobivaimate omadustega inimesi, mitte lihtsalt 

naisi või mehi.  

 

Eelnevast lähtuvalt leiti magistritöös vastus uurimisprobleemile, milline on Eesti 

naisabiturientide motivatsiooni tase ajateenistusse astumiseks.  

 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada Eesti naisabiturientide motivatsiooni tase 

ajateenistusse astumise osas ning motivatsiooni mõjutavad tegurid.  Eesmärgini jõudmiseks 

püstitati kolm uurimisülesannet. Esimese uurimisülesande täitmiseks analüüsiti naiste 

ajateenistuses osalemise teoreetilisi lähtekohti motivatsiooniteoreetilisest ja soo 

sotsiaalteoreetilisest vaatenurgast ning töö eesmärgi saavutamiseks leiti kaks kõige paremini 

sobivat teooriat – enesemääratlemise teooria ning sotsiaalselt konstrueeritud soo teooria. 

Lisaks süstematiseeriti erinevad siseriiklikud ja rahvusvahelised uurimused ning nendest 

tulenevad seisukohad.  

 

Teise uurimisülesande täitmiseks viidi läbi küsitlus naisabiturientide seas. Magistritöö 

uuringustrateegiaks oli kaardistav uuring (ingl survey), kuna see võimaldab uurida seoseid ja 

neid tõestada.  Uuringu valim moodustati kõikse valimi meetodil, kuhu kuulusid kõikide Eesti 

gümnaasiumite ja kutsekoolide naisabituriendid, v.a Tallinna 21. Kool ning Mustamäe 

Humanitaargümnaasium. Põhiuuringule eelnes kahe valimisse kuulunud kooli (Pirita 

Majandusgümnaasium ja Hiiumaa gümnaasium) õpilaste seas pilootuuringu korraldamine 

eesmärgiga välja selgitada ankeetküsimustikus esitatud küsimuste üheselt arusaadavus ning 

vajalikkus. Magistritöö empiirilise osa koostamisel tugines autor ankeetküsimustikule saadud 

vastustele. Põhiuuringu tulemusena laekus 431 korrektselt täidetud ankeeti. Ankeetküsimustik 
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sisaldas kahte avatud küsimust. Ühes neist paluti põhjendada miks peaks või ei peaks 

ajateenistus olema naistele kohustuslik. Küsimusele saadi 430 kommentaari, millest analüüsi 

käigus võeti arvesse 349. Ülejäänud vastuste puhul ei olnud vastatud konkreetsele küsimusele 

ning neid ei olnud võimalik konkreetse küsimuse raames sisuliselt analüüsida. Teise avatud 

küsimuse raames paluti kirjeldada, mida tähendab nende jaoks naiste ja meeste võrdne 

kohtlemine ajateenistuses. Sellele küsimusele saadi samuti 430 vastust, kuid  kommentaare 

analüüsides võeti arvesse 384 vastust. Ülejäänud vastuste puhul ei olnud vastatud 

konkreetsele küsimusele ning neid ei olnud võimalik küsimuse raames sisuliselt analüüsida. 

Avatud küsimuste vastuste analüüsiks kasutati sisuanalüüsi meetodit. Vastused kodeeriti ja 

organiseeriti ning selle tulemusena koondati sarnased vastused erinevate küsimuste lõike 

kategooriatesse. Magistritöö kvantitatiivne analüüs tehti üldistaval ja kirjeldaval viisil ning 

andmete statistiliseks esitamiseks kasutati graafilise esitamise meetodit. Empiirilises uuringus 

analüüsiti ajateenistusse astuda soovijate ja mitte soovijate suhtumist naiste ajateenistusse 

ning naiste rolli riigikaitses, et saada sisend Kaitseministeeriumile naiste osalusprotsendi 

tõstmiseks ajateenistuses.  

 

Teine uurimisülesanne hõlmas ka soopõhiste tegurite olemasolu ning nende mõju 

naisabiturientide motivatsioonile. Selle täitmiseks analüüsiti uuringu tulemusi ning 

teoreetilistele lähtekohtadele tuginedes toodi magistritöö peamiste järeldustena välja, et 

valdav osa naisabiturientidest, kes soovisid ajateenistusse astuda olid sisemiselt motiveeritud - 

nad tundsid huvi militaarvaldkonna vastu või pidasid väärtustele tuginedes oluliseks anda 

oma panus riigikaitsesse. Ootuspäraselt ei pooldanud valdav osa kõikidest uuringus osalenud 

naistest kohustuslikku ajateenistust, seejuures ei pooldanud kohustuslikku ajateenistust ka osa 

neist naistest, kes ise soovisid ajateenistusse minna. Naisabituriendid leidsid, et enam 

motiveeriks neid ajateenistusse astuma sealt saadavad teadmised ja oskused, mida oleks 

võimalik hiljem kasutada ka mujal valdkondades. Seega peavad naisabituriendid ajateenistuse 

juures väga oluliseks selle sidusust tsiviileluks vajalike teadmiste ja oskustega. Teisalt peavad 

naised ajateenistust naise natuurile liiga koormavaks nii füüsiliselt kui ka vaimselt. 

Naisabiturientidel on kuvand ajateenistusest kui väga karmist sõjalisest väljaõppest, mistõttu 

hindavad nad enda võimeid ajateenistusele mitte sobivateks ning võttes arvesse ka 

ühiskondliku kuvandi naiste rollist, ei kaalu valdav osa naisabiturientidest ajateenistusse 

astumist ning seetõttu jõuavad ajateenistusse ainult naised, kes omavad tahet ja huvi 

militaarvaldkonna vastu ning peavad enda füüsilist vormi piisavalt tugevaks, et tulla toime ka 

meestega võrdsetel alustel. Kokkuvõtvalt leidsid naisabituriendid, et riigikaitselised teadmised 
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ja oskused on olulised, kuid praegu ei kõneta ajateenistus neid piisavalt selleks, et ohverdada 

oluline osa ajast ajateenistusele isikliku elu ning karjääri arvelt.  

 

Kolmanda uurimisülesande täitmiseks analüüsiti võimalusi naiste motivatsiooni tõstmiseks 

ning sellest lähtuvalt tehti magistritöös neli peamist ettepanekut, mis autori hinnangul 

tõstaksid naiste osalusprotsenti ajateenistusse astumisel:  

 

1. Ajateenistuse ning riigikaitse põhjendatus naistele ja ühiskonnale üldisemalt. 

2. Naistele ettenähtud füüsiliste nõuete ülevaatamine ajateenistuses. 

3. Tõsta naiste teadlikkust füüsiliste nõuete osas ajateenistuses. 

4. Personaalne lähenemine värbamistöö. 

 

Magistritöö on naiste kaitsetahte ning militaarvaldkonna osalemisega sooviga seotud 

uuringute seas esmakordne, kuna enne ei ole uuritud naisabiturientide huvi ajateenistuse 

vastu. Selleks, et moodustuks terviklik uurimus naiste soovist osaleda ajateenistuses, 

arvamusest naiste rolli suhtes ühiskonnas ning riigikaitses ning selle ajas ümberkujunemist, 

leiab autor, et kõnealune teema vajab edasi uurimist doktoritöö tasemel. Lisaks naiste 

osalusprotsendi tõstmisele ajateenistuses tuleb autori hinnangu uurida ka naiste ajateenistusest 

väljalangemise põhjuseid ja analüüsida seda leevendavate meetmete mõjusust  ning naistele 

riigikaitseliste teadmiste ja oskuste edastamise võimalusi väljaspool ajateenistuslikku 

väljaõpet.   
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SUMMARY 

 

The title of the master’s thesis is „Female graduates’ motivation to join the military service 

and influencing factors“. The aim of the present thesis is to find out the female graduates’ 

motivation level in joining the military service and factors influencing the motivation. In 

order to attain the aim of the master’s thesis and implement research tasks, survey was used as 

research strategy. Semi-structured form questionnaire was compiled and research method was 

formed on census method. The survey was conducted amongst 188 Estonian schools’ 

graduates, 161 were high schools and 27 were vocational schools. 431 female graduates 

participated in the survey. A pilot study was conducted previously in two schools in the 

sample. As the result of the survey, opportunities for raising female graduate’s motivation to 

join military service were analysed in order to get an input for the Ministry of Defence to get 

a better involvement of women to military service and raise awareness of young women to 

participate in national defence. Quantitative analysis was submitted in a descriptive and 

inferential method and graphic presentation of statistical data was used for data submission. 

 

The results of the survey showed that for female graduates, there are both external and 

internal factors for joining the military service. Positive outcome was that 40% of those who 

wanted to join the army, were interested of the military sector and 43% were willing to join 

based on their values (26% of inner values and 17% of social values). Female graduates’ 

opinion about validating conscription was foreseeable and did not differ from the opinion of 

society and active servants. Majority of the responders didn’t consider validating conscription 

necessary. Female graduates would voluntarily be motivated to join military service because 

of useful knowledge and skills that would be beneficial in other fields besides Defence 

Forces. They expect military service to add value for further civilian life in case there is no 

interest to link one’s career to military sector. 

 

To conclude with, female graduates found that women also need national defence related 

knowledge and skills to manage better in crisis situations. In order to acquire these abilities, 

women understand the importance of military service. However, the majority of female 

graduates note that current military service is too burdensome for woman’s nature and they 

don’t see that military service and further responsibilities as reservist would adapt with 

women’s wishes and duties in civilian life. 
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In the current master’s thesis, four main recommendations were made to raise the women’s 

participation rate in the military service: 

 

1. The relevance  of military service and national defence to women and society in general. 

2. The revision of physical requirements for women in the military service. 

3. Raising the awareness about the physical requirements in military service. 

4. Personal approach in enlisting. 

 

Current master’s thesis is the first in Estonia that is connected to researches about women’s 

defence will and wish to participate in military sector. Never before has there been researches 

about female graduate’s interest of military service. In order to form a complete study about 

women’s will to participate in military service, opinion of women’s roles in society and 

national defence, the author finds that subject in question needs further studying on the level 

of doctoral thesis. In addition to raising women’s participation rate in military service, the 

author finds necessary to study reasons, why women drop out of the military service and 

analyse the effectiveness of mitigation measures and the opportunities of forwarding women 

the national defence related knowledge and skills outside military training.   
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insights.com/country/estonia/ [Kasutatud: 09.05.2018]. 

Hofstede, G. 1980, Culture’s Consequences. International Differences in Work-Related 

Values. Sage publications.   
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http://www.vordoigusvolinik.ee/naiste-ja-meeste-vordoiguslikkus/soolise-vordoiguslikkuse-

moiste/ [Kasutatud: 20.03.2018]  

West, C., Zimmerman, D. H., 1987, Doing Gender. Journal of Gender and Society, 1 (2), pp. 

125-151.  

Westermann, O., Ashby, J., Pretty, J., 2005, Gender and social capital: The importance of 

gender differendes for the maturity and effecticness of natural resource management groups. 

World development, 33 (11), pp. 1783-1799. 

http://vm.ee/sites/default/files/content-editors/1325_Eesti_tegevuskava_EE.pdf
http://www.vordoigusvolinik.ee/naiste-ja-meeste-vordoiguslikkus/soolise-vordoiguslikkuse-moiste/
http://www.vordoigusvolinik.ee/naiste-ja-meeste-vordoiguslikkus/soolise-vordoiguslikkuse-moiste/


83 

 

TABELITE JA JOONISTE LOETELU  

Tabel 1. Schwartzi väärtuste struktuur................................................................................14-15  

Tabel 2. Välisriikide ajateenistuste võrdlustabel......................................................................35 

Tabel 3. Uurimistöö etapid..................................................................................................37-38 

Tabel 4. Kohustusliku ajateenistuse poolt- ning vastuargumendid.....................................46-47 

 

Joonis 1. Sotsiaalse keskkonna mõju motivatsioonile..............................................................11 

Joonis 2.  Inimese motivatsiooni taksonoomia.........................................................................12 

Joonis 3. Väärtustüüpide ringmudel..........................................................................................15 

Joonis 4. Eelarvamustest sõltuva enesehinnangu mõju karjäärivalikule..................................18 

Joonis 5. Uuringus osalejad maakondade lõikes.......................................................................38 

Joonis 6.  Millel põhineb teie soov astuda ajateenistusse.........................................................42 

Joonis 7. Naisabituriente enam motiveerivad tegurid...............................................................43 

Joonis 8. Kas teie arvates peaks olema ajateenistus naistele kohustuslik.................................45 

Joonis 9. Naisabiturientide hinnang lähedaste ja sõprade toetusele ajateenistuse astumisel....52 

Joonis 10. Kuivõrd naisabituriendid arvestaksid lähedaste või sõprade toetusega ajateenistusse 

astumisel ...................................................................................................................................53 

Joonis 11. Kas riigi sõjaline kaitse on iga kodaniku kohustus olenemata tema soost? ............54 

Joonis 12. Kas naised sobivad pigem pehmetesse valdkondadesse, kuid mitte kaitseväkke?..55  

Joonis 13. Hinnang enda füüsilisele ja vaimsele vastupidavusele ajateenistuses.....................60 

Joonis 14. Kas riigikaitseõpetus peaks olema kohustuslik õppeaine kõikidele õpilastele? .....62 

Joonis 15. Kas suurem teadlikkus ajateenistusest ning karjäärivõimalustest kaitseväes tõstaks 

huvi ajateenistuse vastu? .........................................................................................................63 

Joonis 16. Kas olete teadlik, millise asutuse poole pöörduda, kui soovite astuda 

ajateenistusse? ..........................................................................................................................64 

  



84 

 

LISA 1. Ankeetküsimustik „Naisabiturientide motivatsioon astuda ajateenistusse ning 

seda mõjutavad tegurid” 

 

1. Kategooria. 

Üldine hinnang naiste osalemisele ajateenistuses ning sooliste tegurite mõju motivatsioonile.  

 

1. Kuivõrd nõustute väitega, et riigi sõjalisse kaitsesse panustamine on iga kodaniku kohustus 

olenemata tema soost? 

 

 1. Täiesti nõus 

 2. Pigem nõus 

 3. Pigem ei ole nõus 

 4. Üldse ei ole nõus 

 5. Ei oska öelda 

 

2. Kuivõrd nõustute väitega, et naised sobivad pigem pehmetesse valdkondadesse (nt: haridus, 

meditsiin, sotsiaaltöö jne),  kuid mitte Kaitseväkke? 

 

 1. Täiesti nõus 

 2. Pigem nõus 

 3. Pigem ei ole nõus 

 4. Üldse ei ole nõus 

 5. Ei oska öelda 

 

3. Kas teie arvates peaks olema riigikaitseõpetus kohustuslik õppeaine kõikidele õpilastele, nii 

tüdrukutele kui ka poistele? 

 

 1. Peaks olema kohustuslik poistele ja tüdrukutele 

 2. Peaks olema kohustuslik vaid poistele 

 3. Peaks olema vabatahtlik poistele ja tüdrukutele 

 4. Riigikaitset ei peaks üld- ja kutseharidukoolides üldse õpetama 

 

4. Mida tähendab teie jaoks naiste ja meeste võrdne kohtlemine ajateenistuses?  
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Kas võimalus, et teid võidakse kohelda ajateenistuses meestega võrreldes ebavõrdselt 

vähendab Teie soovi astuda ajateenistusse? 

 

  1. Jah, vähendab 

  2. Ei vähenda 

  3. Ei oska öelda 

 

6. Millises õppeastmes peaks teie hinnangul alustama riigikaitselist algõpet? 

 

 1. Algkoolis 

 2. Põhikoolis 

 3. Gümnaasiumis/ kutsekooli esimesel kursusel 

 4. Üldse ei peaks rigikaitset õpetama 

 5. Ei oska öelda 

 

7. Oletame, et mõni naine Teie tutvusringkonnast on läbinud ajateenistuse või hiljuti astunud 

ajateenistusse. Kuivõrd see teadmine mõjutaks teie otsust astuda ajateenistusse? 

 

 1.  See annaks mulle kinnituse, et ajateenistusse astumine on õige otsus. 

 2. Teadmine, et ajateenistuses on ka teisi naisi, teeb ajateenistusse minemise kasuks 

 otsustamise minu jaoks lihtsamaks. 

 4.Teiste naiste valikud ei avalda mulle mõju. 

 5. Ei oska öelda. 

 

 

8. Kuivõrd motiveeriks Teid vabatahtlikult ajateenistusse astuma teadmine, et mõni Teie 

naistuttavatest on varem astunud ajateenistusse? Hinnake skaalal 1 - 10 (1 - kõige vähem 

oluline, 10 – kõige olulisem) 

 

 Ei mõjuta üldse  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Mõjutab väga palju 
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9. Kas Teie arvates peaks ajateenistus olema naistele kohustuslik? 

 

 1. Jah, kindlasti 

 2. Pigem jah 

 3. Pigem ei 

 4. Kindlasti mitte 

 5. Ei oska öelda 

 

10. Palun põhjendage, miks ajateenistus peaks/ ei peaks olema naistele kohustuslik.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Kategooria. 

Hinnang enese motivatsioonile ja valmisolekule astuda ajateenistusse. 

 

11. Kas soovite astuda ajateenistusse? 

 

 1. Jah, kindlasti 

 2. Pigem jah 

 3. Pigem ei 

 4. Kindlasti mitte 

 5. Ei oska öelda 

 

12. Millise väitega Te ennast järgnevatest väidetest kõige rohkem samastaksite? Vastake 

küsimusele vaid siis, kui vastasite eelmisele küsimusele „Jah, kindlasti” või „Pigem jah”. 

 

 1. Militaarvaldkond pakub mulle huvi ning usun, et ajateenistuse väljaõppe tsüklis 

 osalemine pakuks mulle naudingut. 

 2. Ajateenistus iseenesest ei pruugi mulle huvi ega naudingut pakkuda, kuid oma 

 sisemistele väärtustele tuginedes tunnen, et tahan anda oma panuse riigi sõjalisse 

 kaitsesse. 

 3. Ajateenistus iseenesest ei pruugi mulle huvi ega naudingut pakkuda, kuid soovin 

 siiski oma panuse anda, kuna ühiskondlikult on iga inimese panus riigi sõjalisse 

 kaitsesse väärtustatud. 
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 4. Ajateenistus iseenesest ei paku mulle huvi ega naudingut, kuid selle läbimine 

 tõstaks mu enesehinnangut. 

 5. Mind motiveerivad sellega kaasnev premeeritus.  

 

13. Mida Te arvate, kas Teie sõprusringkond toetaks Teie soovi astuda ajateenistusse? 

 

 1. Jah, kindlasti 

 2. Pigem jah 

 3. Pigem ei 

 4. Kindlasti mitte 

 5. Ei oska öelda 

 

14. Kuivõrd Te võtaksite arvesse oma sõprusringkonna arvamuse ajateenistusse astumise 

valiku kaalumisel? 

 

 1. Jah, kindlasti arvestan sellega 

 2. Pigem arvestan 

 3. Pigem ei arvesta 

 4. Kindlasti ei arvesta 

 5. Ei oska öelda 

 

15. Mida Te arvate, kas Teie lähedased toetaksid Teie soovi astuda ajateenistusse? 

 

 1. Jah, kindlasti 

 2. Pigem jah 

 3. Pigem ei 

 4. Kindlasti mitte 

 5. Ei oska öelda 

 

16. Kuivõrd Te võtaksite arvesse oma lähedaste arvamuse ajateenistusse astumise valiku 

kaalumisel? 

 

 1. Jah, kindlasti arvestan sellega 

 2. Pigem arvestan 
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 3. Pigem ei arvesta 

 4. Kindlasti ei arvesta 

 5. Ei oska öelda 

 

17. Mis võiks Teid kõige rohkem motiveerida vabatahtlikult ajateenistusse astuma? 

 

 1. Kasulikud teadmised ja oskused, et vajadusel riigi iseseisvuse kaitseks välja astuda, 

 2. Kasulikud teadmised ja oskused, mis tulevad kasuks ka mujal valdkondades kui 

 ainult Kaitseväes, 

 3. Võimalus järele mõelda, mida elult soovin, 

 4. Seltskond, uued tutvused, 

 5. Metsalaagrid, põnev elu, 

 6. Soov minna õppima Kõrgemasse sõjakooli, kuna tunnen huvi militaarvaldkonna 

 vastu, 

 7. Kodust eemalolek , 

 8. Soov ennast füüsiliselt ja vaimselt proovile pannakse, 

 9. Korralik tasu ajateenistuse vältel, 

 10. Soov teha Kaitseväes karjääri, 

 11. Hea enesetunne tulenevalt sellest, et saan anda oma panuse Eesti riigi kaitseks, 

 13. Muu (kirjeldage, milline tegur). 

 

17. Kas peate ennast vaimselt piisavalt tugevaks, et ajateenistuses toime tulla? 

 

 1. Jah, kindlasti 

 2. Pigem jah 

 3. Pigem ei 

 4. Kindlasti mitte 

 5. Ei oska öelda 

 

18. Kas peate ennast füüsiliselt piisavalt tugevaks, et ajateenistuses toime tulla? 

 

 1. Jah, kindlasti 

 2. Pigem jah 

 3. Pigem ei 
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 4. Kindlasti mitte 

 5. Ei oska öelda 

 

19. Kas olete gümnaasiumi/ kutsekooli õpingute jooksul läbinud mõne järgnevatest 

kursustest:  

 

 1. Riigikaitse õpetus 

 2. Vanglaametniku eelõpe 

 3. Politsei- ja piirivalveametniku eelõpe 

 4. Päästeametniku eelõpe 

 5. Muu riigikaitsega või siseturvalisusega seotud eelõpe 

 

21. Mida Teie arvate, kui Teile antaks gümnaasiumi/ kutsekooli õpingute ajal rohkem 

informatsiooni ajateenistuse ning karjäärivõimaluste kohta Kaitseväes, kas see tõstaks teie 

huvi ajateenistuse vastu? 

 

 1. Kindlasti tõstaks huvi 

 2. Pigem tõstaks huvi 

 3. Pigem ei tõstaks huvi 

 4. Kindlasti ei tõstaks huvi 

 5. Ei oska öelda 

  

21. Kuidas hindate, kas kaitseväekohustuse võtmine seaks Teile olulisi piiranguid või 

takistusi tsiviilelu elamisel?  

 

 1. Jah, kindlasti 

 2. Pigem jah 

 3. Pigem ei 

 4. Kindlasti mitte 

 5. Ei oska öelda 

 

22. Kas olete mõne vabatahtliku militaaroganisatsiooni tegevliige?  

 

 1. Jah, olen 
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 2. Varem olin, kuid enam mitte 

 3. Ei ole, kuid soovin liikmeks astuda  

 4. Ei ole ega plaani ka edaspidi liikmeks astuda 

 

23. Millise vabatahtliku militaarogranisatsiooni tegevliige te olete/varem olite? Vastake 

küsimusele vaid juhul, kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt.  

....................................................................................................................................................... 

 

24. Kas olete mõelnud minna õppima Kõrgemasse Sõjakooli? 

 

 1. Jah, olen selle peale mõelnud 

 2. Ei ole selle peale üldse mõelnud 

 3. Ei oska öelda 

 

25. Kas soovite teha karjääri Eesti Kaitseväes? 

 

 1. Jah, soovin 

 2. Pigem soovin 

 3. Pigem ei soovi 

 4. Ei soovi 

 5. Ei ole selle peale mõelnud 

  

26. Kas olete teadlik, millise asutuse poole pöörduda, kui soovite astuda ajateenistusse? 

 

 1. Kaitseressursside Amet 

 2. Eesti Kaitsevägi 

 3. Kaitseministeerium 

 4. Muu 

 5. Ei oska öelda 

 

3. Kategooria. 

Sotsiaaldemograafiline hinnang 

 

27. Kas Te õpite üld- või kutsehariduskoolis? 
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 1. Üldhariduskoolis 

 2. Kutsehariduskoolis 

 

28. Millise õppekeelega koolis Te õpite? 

 

 1. eesti õppekeelega gümnaasiumis 

 2. eesti ja osaliselt vene õppekeelega gümnaasiumis 

 3. muu (palun kirjutage, millise õppekeelega gümnaasiumis õpite) 

 

29. Kui vana Te olete? 

 

 1. 17-aastane 

 2. 18-aastane 

 3. 19-aastane 

 4.  20-aastane 

 5. Vanem kui 20-aastane 

 

30. Mis rahvusest Te olete? 

 

 1. eestlane 

 2. venelane 

 3. muu 

 

31. Millises Eesti maakonnas Te elate? 

 

 1. Harju maakond 

 2. Rapla maakond 

 3. Pärnu maakond 

 4. Lääne-Virumaa 

 5. Järva maakond 

 6. Viljandi maakond 

 7. Ida-Viru maakond 

 8. Jõgeva maakond 
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 9. Tartu maakond 

 10. Põlva maakond 

 11. Võru maakond 

 12. Valga maakond 

 13. Lääne maakond 

 14. Hiiu maakond 

 15. Saare maakond 

 

32. Kas Te elate linnas või maapiirkonnas?  

 

 1. linnas 

 2. maapiirkonnas 

 

 


