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MILITAARPSÜHHOLOOGIA – TEADUS VÕI PARATEADUS? 
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Psühholoogia kasutuselevõtt armeesüsteemides on alates I Maailmasõjast plahvatuslikult 

arenenud. Tänaseks on tekkinud rakendustest distsipliin, mida tunneme 

militaarpsühholoogiana. Psühholoogia on panustanud kõigesse sõjaväelise sooritusega 

seonduvasse: vaimne tervis ja –rehabilitatsioon, koolitused ja treeningud, juhtimine ja 

moraal, personalivalik ja – kompetentsid. Tänapäeva sõjalised operatsioonid on enamalt 

jaolt rahvusvahelised ning seetõttu on ka militaarpsühholoogia arendamisel oluline 

uuringute rahvusvaheline dimensioon ja erinevate riikide eksperdid teevad tihedat 

koostööd.  

 

IMTA (Rahvusvaheline Sõjalise Testimise Assotsiatsioon) on NATO, PfP ja MD riikide 

militaarpsühholoogia eksperte koondav organisatsioon, mis tegeleb sõjaväeliste 

ametikohtade analüüsi ja personali efektiivsema rakendamise teaduspõhiste lahendustega. 

IMTA rahvusvahelise kommuuni iga-aastane konverentsitraditsioon korral leidis sel 

aastal aset Tartus ning selle teema oli Sõjaväeline sooritus 21.sajandil. Konverentsile on 

saabus 110 osalejat 22 riigist, esitleti 60 erialast teadusuurimust. Erinevalt 

väärveendumustest teaduse elukaugusest ning reaalsest kasutuskõlbmatusest, olid 

ettekanded huvipakkuvad just kaitseväe argipäeva praktilisest vaatenurgast. Kodumaine 

toimumine lubas kõigil tõsistel huvilistel ka kitsastes majandusoludes heita pilk 

militaarpsühholoogia saavutustele ja arengusuundadele laias maailmas. Kes huvi tundis, 

sai hea ülevaate, kui mitmekesiselt see teadusvaldkond armeesüsteemide igapäevatöös 

tegelikult kasutust leiab.   

 

Meie esimese peaesineja kolonel Carl Castro (USA) koostatud (esitlus: major Dennis 

McGurk) ettekanne oli teemal „Teaduspõhised lähenemised sõjaväes: kuidas vältida 

„Ussiõli” müügimehi” (Evidence- Based Solutions in the Military: Avoiding the Snake 

Oil Salesman). Ettekanne leidis intensiivset kommenteerimist kogu konverentsi jooksul, 

kuna nähtusega ollakse hädas sõjaväelistes organisatsioonides üle maailma – kahjuks ei 

erine ka Eesti. On tõsi, et kuna armeesüsteemid ei ole kuskil kasumit teenivad vaid pigem 
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finantseeritavad organisatsioonid, on nad „Ussiõli” müügimeestele atraktiivne 

turusegment. Selles ettekandes toonitas nii sõjalist- kui teadustöö alast kogemust omav 

kolonel ekspert-teadmiste kasutamise olulisust kaasaegsetes armeesüsteemides. Ta viitas 

juhtumitele, kus sõnaosavatel „ussiõliga” kaubitsejatel õnnestub enda 

kommertskasutuseks mõeldud (või täiesti kasutuskõlbmatud) tooted kalli raha eest 

armeele müüa just tänu sellele, et nende kasutuselevõtu üle otsustavatel isikutel puudub 

vastav ekspertiis ning teadmine. Mõnikord on müügitöö nii tõhus, et vahendi 

kasutuskõlbmatust kinnitavad teadusuurimusi lihtsalt ignoreeritakse. Tagajärjeks on 

paremal juhul raisatud ressursid, halvema juhul otsene kahju nt väära personalivaliku või 

psühholoogilise sekkumise metoodika rakendamisest. Lisaks kolonel Castro 

presentatsioonile oli meil veel kaks peaettekannet. Ühes vaadeldi välismissioonidel 

osalevate sõdurite moraali ja konfliktset identiteeti sõdalase vs rahuvalvajana ning teises 

sõjaväelise juhtimise efektiivsust eesmärkide täitmise ja meeskonnatöö tõhususe 

kontekstis. Kõik ettekanded on kättesaadavad IMTA kodulehel: 

http://www.internationalmta.org/  

 

Eesti jaoks toimus selle konverentsi käigus veel üks oluline areng. Nimelt võeti Kaitseväe 

Ühendatud Õppeasutused vastu IMTA liikmeks. Organisatsiooni kuulub hetkel 15 riiki 

ning selle liikmelisus tähendab meile enam, kui esimesel pilgul tundub. Ka väiksemad 

riigid seisavad vastamisi samade probleemidega, mis suured (värbamine, valik, 

missioonid, juhtimine, psüühiline vastupidavus jne) ning IMTA tegeleb pidevalt nende 

valdkondade teaduspõhiste lahenduste uurimise ja arendamisega. Kõik riigid on huvitatud 

„Ussiõli” vältimisest enda armeesüsteemi kasutuses – see säästab nii finants-, kui 

inimressursse. 

 

Meie vastu võtmisega IMTA liikmeks sai tunnustatud meie militaarpsühholoogiline 

teadustegevus. Kuid lisaks on meil nüüd ka võimalus vahetult panustada 

kõrgetasemelistesse rahvusvahelistesse teadusuurimustesse ja osa saada mujal saavutatu 

praktilistest rakendusvõimalustest. Pole ju otstarbeks leiutada omaenda jalgratast, kui 

mujal see ammu tehtud on ning samas on hea saada kohene tagasiside, kui enda 

arendustega rappa jooksma hakkad. Lisaks avanevad suurepärased võimalused juba ette 
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vältida teaduslikke „ummikteid” tuues meile rahvusvaheline ekspertiis sõjaväelistest 

teadus- ja õppeasutustest üle maailma.   

 

On tõsi, et arusaam psühholoogia rakendustest sõjaväelises praktikas on Eesti Kaitseväes 

äärmiselt visa tekkima. Enim saadakse aru psühholoogia rollist vaimse tervise 

küsimustes, kuid ka siin kipub psühholoogidele pandud vastutused ja ootused kaplanite ja 

meditsiini valdkonnaga segi minema. Mis puutub psühhomeetria kasutamisse 

personalitöös nt personalivalikul, ametisobivuse ja -kompetentside hindamisel, siis sellest 

ollakse veel üsna kaugel. On teadvustatud vastavate tehnikate olemasolu, kuid nende 

kasutuselevõttu ei ole veel tõsiselt suhtuma hakatud. Ka tundub meile siiamaani võõras 

vaadata psühholoogia poole väljaõppe korraldamise protsessis. Ometi on teada, et 

tõhusad treeningu- ja õpistrateegiad kasutavad just psühholoogilistel seaduspärasustel 

põhinevaid võtteid. Ka motivatsiooni ja moraali ei saa tõsta tabletiga vaid tekitades 

inimeses sisemine veendumus tema tegevuse mõtestatusest ja positiivsest 

eesmärgistatusest.  

 

Eesti Kaitseväega seotud teadlaskonna jaoks andis konverents hea võimaluse luua 

rahvusvahelisi koostöökontakte kolleegidega teistest riikidest ning mõista kaitseväe 

inimressursside kasutamist ja rakendamist puudutava teadustegevuse vajadusi Eestis. 
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