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Kaitsealaste magistritööde 2017. aasta stipendiumikonkursi teemad 

 

 

1. Ajateenistusest psüühiliste probleemide tõttu reservi arvatute analüüs 

Ajateenijauuringus kogutakse muude asjade kõrval andmeid ka EEK-2 abil (Aluoja, et al, 1999).  Sinna 

juurde saab liita võimalusel arstliku komisjoni otsuse ja diagnoosi. Samas võib kõiki väljalangejaid 

paralleelselt täiendavalt testida. Näiteks kaaluda KAK-i diagnoosile täiendavaid uuringuid, kus 

vaadeldakse väljalangevaid ajateenijaid kliiniliste testide või intervjuudega saamaks ülevaatlikum 

psüühiliste probleemide kaartistus. Alternatiiv oleks viia uuring subjektide peal läbi pool aastat või 

aasta pärast reservi arvamist. 

2. Kutsealuste olukorrateadlikkuse tõstmine kaitseväeteenistuse suhtes 

Töö eesmärgiks oleks uurida, kuivõrd täna eri kanalites pakutav informatsioon valmistab kutsealuseid 

ette kaitseväeteenistuseks. Ühelt poolt oleks vaatluse all kutsealustele pakutava informatsiooni sisu 

vastavus nii nende kui ka kaitseväe informatsioonivajadusele. Teiselt poolt oleks vaatluse all 

kasutatavate informatsioonikanalite (sh. riigikaitseõpetus) mõju ja tõhusus olukorrateadlikkuse 

tõstmisel. 

3. Ajateenistusest väljalangemist mõjutavad tegurid 

Vaatamata kutsealuste põhjalikule eelkontrollile ja valikule, on ajateenistusest väljalangemine Eestis 

suhteliselt kõrge, ulatudes Kaitseministeeriumi 2015. aasta andmetel ligikaudu 20%-ni. Soomes on 

näiteks vastav näitaja 10% ümber (Salo 2008). Kuigi välja langetakse peamiselt tervislikel põhjustel, ei 

ole muude tegurite (ajateenijate hoiakud ja motivatsioon, teenistuskeskkond) mõju väljalangevusele 

üheselt selge. Seega oleks tarvis tuvastada, millised tegurid suurendavad ajateenistusest 

väljalangemise riski. Selleks peaks vaatlema isikuga seotud mõjurite (tervis, valmisolek 

teenistuseks, hoiakud ja motivatsioon) ja keskkonnast tulenevate tegurite (ajateenistusega seotud 

kogemused, suhted teiste ajateenijate ja  ülematega) koosmõjusid ning nende seost 

väljalangevusega. Taoline uurimistöö oleks esmakordne, sest analüüsiks lisaks tervisele ka 

sotsiaalseid faktoreid, mis võivad mõjutada toimetulekut ajateenistuses ja väljalangevust. 

Magistritöö põhineks Kaitseväe inimvara kompleksuuringu andmetel ja eeldab uurimistöö teostajalt 

kvantitatiivsete analüüsimeetodite valdamist. 

4. Grupi sidususe mõju ajateenistuses kohanemisele ja rahulolule 

Grupi sidusus mõjutab otseselt grupi liikmete ühiste eesmärkide nimel pingutamise motivatsiooni 

ning seeläbi on ka grupi liikmete rahulolu ja tegevuse edukuse oluliseks määrajaks. Ajateenistuses on 

grupi sidususe loomiseks ja koondamiseks lisaks ajateenijate omavahelisele dünaamikale oluline roll 

juhtidel. Seetõttu on oluline vaadata kuidas grupi sidususe tunnetamine ja selle juhtimine mõjutab 

ajateenistuse läbimise edukust (kohanemine, rahulolu, soov jätkata tegevväelasena jne). Magistritöö 

põhineb Kaitseväe inimvara kompleksuuringu andmetel, mis eeldab uurimistöö teostajalt 

kvantitatiivsete analüüsimeetodite valdamist ning olenevalt uurimisprobleemi täpsemast püsitusest 

võib osa tööst vajada kvalitatiivsete meetodite kasutamist (intervjuud ajateenijate, ülematega jms). 

5. Tulevikutehnoloogiate kasutuselevõtt kaitsevaldkonnas 

KET (Key Enabling Technologies)  nagu mikro- ja nanotehnoloogia ning -elektroonika, biotehnoloogia, 

tehisintellekti, materjaliteaduse, fotoonika mõju kaitsevaldkonna arengule viimastel aastatel ja 

tulevikuperspektiivis. Millised on need trendid, mis võivad kõige enam mõjutada kaasaegset 
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lahingutegevust? Missuguste uute tehnoloogiate rakendamine on kõige perspektiivikam just Eesti 

sõjalise kaitselahenduse kontekstis (kombinatsioonis Kaitsevägi, Kaitseliit, laiapõhjaline riigikaitse)? 

6. Võrdlev analüüs kaitsealase teadus-arendusvaldkonna toetamisest erinevate riikide näitel  

Võrdlev analüüs sellest, kuidas teised riigid korraldavad rahastust ning toetavad kõrgharidusasutusi ja 

ettevõtteid teadus-arendusvaldkonnas uute projektide algatamisel ja lahenduste väljatöötamisel. 

Milliste ministeeriumite all töötavad millised asutused, näiteid koostööformaatidest siseriiklikult ning 

nende sidusust rahvusvaheliste formaatidega nagu näiteks NATO STO ja EDA. Keskseks küsimuseks 

ikka: missugune võiks olla optimaalseim lahendus just Eesti jaoks? 

7. Kaitseväe personalipoliitika arendamisvõimalused 

Iga organisatsiooni võimekuse üheks määravamaks eelduseks on edukas personalipoliitika. Uuring 

peaks selgitama, kas Kaitseväe personalipoliitika loob vajalikud eeldused organisatsiooni edukaks 

tegevuseks, kas see vastab vajadustele ja ootustele ning missugused on selle valguses ettepanekud 

Kaitseväe personalipoliitika arendamiseks. 

8. Balti ja Põhjala riikide sõjaline koostöö NATO-liikmelisuse aspektist 

Kas NATO liikmelisus võib pärssida regionaalset kaitsekoostööd olukorras, kus kattuvate huvide ja 

ohtude kontekstis osad regiooni riigid kuuluvad NATO-sse ja osad mitte? 90ndatel aastatel mängisid 

Põhjala partnerid olulist rolli meie kaitsevõimekuse ülesehitusel, kuid pärast Balti riikide liitumist 

NATO-ga on varasem tugev koostöö taandumas olgugi, et huvid ja vajadused kattuvad endiselt. 

Näiteks eksisteerib praegu kolme Balti riiki ühendav 3B formaat ning eraldiseisvalt NORDEFCO 

formaat – kas tasuks kaaluda nende pinnalt NB8 (ehk Põhjala ja Balti) kaitseformaadi loomist? 

9. Riikide sisepoliitikast tulenevad piirangud rahvusvahelises sõjalises koostöös 

Miks ja millised siseriiklikud arusaamad ja poliitikad saavad takistuseks laiemal riikideülesel sõjalisel 

koostööl näiteks Soome ja Rootsi, aga ka Šveitsi ja Austria puhul? Kuidas suhestuvad omavahel 

poliitilised kaalutlused ja sõjaline otstarbekus sellistes olukordades? 

10. Mobilisatsioonid Vabadussõja ajal 

Mobilisatsiooni korraldus, läbiviijad, ohvitserid, reservväelased, kutsealused sealhulgas 

vähemusrahvuste kaasatus. Kuidas olid korraldatud väljaõppe organiseerimine ja tagavaraväeosad? 

11. Tagalajulgestus Vabadussõja ajal 

Struktuurne ülevaade tagalajulgestusest (politsei, komandantuurid, eri- ja sundmäärused, 

raudteevalve, Kaitseliit) ning nende ülesannetest sõjaolukorras, kohtukorraldus sõja ajal (sh ka 

tsiviilharu) ning sanktsioneerimine süüdimõistmisel. 

12. Magistrandi pakutud teema 

Kas sul on endal mõttes teema või küsimus, mille harutamine võiks panustada Eesti 

kaitsevõimekusse? Kui nii, siis oleme pakkumistele avatud ning võimalusel aitame ka juhendaja 

leidmisega! 


