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Sissejuhatus
Lapsesaamisplaanide uurimine võimaldab
mõista ja mõjutada tegureid, mis avaldavad
mõju sündimusele. Perekäitumisest arusaamiseks on asjakohane uurida nii tegelikku käitumist kui ka inimeste hoiakuid ja plaane. Kuigi
mõned uuringud on näidanud, et hoiakud ei ole
ainsad inimese tegevuse mõjutajad ning plaanid
ei ühti täielikult tegeliku käitumisega, on neil
siiski täita käitumises oluline osa (Bagozzi 1992;
Maio, Olson, 1995; Ainsaar 2013b). Enamikus
sündimust käsitlevates uurimustes antakse ülevaade naiste käitumisest (Greene, Biddlecom
2000), kuid tänapäeval teevad paarid otsuse
lapse saamise kohta sageli koos (Thomson jt
1990; Thomson 1997) ja seega on vaja uurida
ka meeste lapsesaamisplaane. Näiteks on teada,
et lapsi saavad vähem ja hiljem need paarid,
kus abikaasade vahel valitseb erimeelsus laste
saamises (Thomson jt 1990; Miller, Pasta 1995;
Quesnel-Vallée, Morgan 2003; Berrington
2004). Soovitavate laste arv on nii meeste kui
ka naiste puhul erinev ning muutub elu jook-

sul partneri eelistuste ja elusündmuste mõjul
(Liefbroer 2009; Iacovou, Tavares 2011).
2015. aasta Eesti meeste uuring näitas, et
kuni 54aastased Eesti mehed peavad ideaaliks
peret, kus on üle kahe lapse, ja ka endale soovitakse sama palju lapsi (Ainsaar, Themas 2015).
Samast uuringust selgub, et vaid 3% meestest
ei soovinud üldse isaks saada. Enamasti sooviti kahte (48%) või kolme last (34%). Samas
jääb tegelik laste arv soovitud laste arvust
maha. Kõige enam nimetasid mehed soovitud
laste puudumise põhjusena muret kindla töökoha (63%), elukoha, elamistingimuste (66%)
ja majandusliku toimetuleku (60%) pärast.
Seega mõjutasid meeste otsust lapsi saada
kõige rohkem majanduslik toimetulek ja töö.
Samas näitas uuring, et Eesti mees on suhteliselt
rahulolematu oma tööga, kuid rahul pereeluga
(Themas jt 2015a) ja Eesti mehed hindavad
pereelu sageli tähtsamaks kui tööd (Sammul
2015).
Selles artiklis analüüsime meeste lapsesaamisplaanide seost sellega, kuidas ollakse rahul
oma tööga ja tajutakse töökoha toetust peredele. Tahame välja selgitada, kui palju mõjutavad meeste lapsesaamisplaane tööga seotud
asjaolud.

Meeste töö- ja pereelu ühitamine
Perekonna loomine ja laste saamise soov võivad
sõltuda tööga seotud asjaoludest. Nagu naistegi
puhul, tekitab ka meeste pühendumus kodusele
elule ajalise konkurentsi – töö- ja pereelu on
tegevused, mis võistlevad teineteisega aja pärast.
Samuti sõltuvad tööst pereelu korraldamise
ressursid: raha ja aeg. Meeste töötingimused
erinevad sageli naiste omadest. Näiteks on leitud,
et nii füüsiline kui ka psüühiline töökeskkond
on meestel keerulisem (Vogt, Krenn, 2007)
ning seotud suurema ajalise survega kui naistel.
Meeste motivatsiooni enam raha teenida
on seostatud ka partnerlussuhetega. Nimelt
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näitavad mitmed uuringud, et partneriga
koos elavatel meestel on keskmiselt suurem
sissetulek (Antonovics, Town 2004; Anspal
jt 2010; Espenberg jt 2014). Lastega meeste
kõrgemat palka on vahel seletatud ka positiivse
diskrimineerimisega töökohal, sest pereisade
pädevust ja panust hinnatakse kõrgemalt ning
arvatakse, et nad on ära teeninud parema palga
(Correll jt 2007).
Uuringud teistes riikides näitavad, et isade
panus pereellu sõltub nende töö pingelisusest ja töögraafikust, laste vanusest, arvust ja
soost (Marsiglio 1991; Brayfield 1995; Casper,
O’Connell 1998). Eesti meeste seas tehtud
uuringud osutavad, et eesti kodukeelega meestel ei sõltu tööle kulutatud aeg laste olemasolust,
kuid vähemusrahvuste mehed panustavad laste
olemasolul üle tunni aja päevas enam tasustatud tööle kui lasteta mehed (Nahkur, Espenberg 2013). Eestis on lastega meestel tööhõive
ja aktiivsus tööturul suurem ning töötuse määr
madalam kui lasteta meestel (Nahkur jt 2013).
Lapse sünd tähendab meestele sageli palgatöökoormuse kasvu (Karu jt 2010), sest pere suurenevate kulutuste katmiseks suurendavad mehed
töökoormust (O’Neill 2003; O’Dorchai 2008).
Kasearu (2013a, 2013b) on leidnud, et Eesti
meeste ja naiste erinevused töö- ja pereelu konflikti tajumisel on väikesed, kuigi mehed tunnistavad mõnevõrra enam, et töö kannatab pere
tõttu. Samast artiklist selgub, et ka tegurid, mis
mõjutavad naiste ja meeste puhul töö- ja pereelu
konflikti tajumist on sarnased: nii meeste kui ka
naiste jaoks on oluline tööaja pikkus ja töö iseloom ning meeste puhul ei vähenda konflikti
võimalus oma tööd ise paindlikumalt korraldada.
Laste sünd toob kaasa riske, näiteks väiksemad sisetulekud, kahanenud konkurentsivõime
tööturul, ajavaesus. Kultuuriteooria kohaselt
on riskide tunnetus seotud sotsiaal-kultuurilise
taustaga (Douglas, Wildavsky 1983) ehk rühma
väärtustega. Väärtused on kollektiivselt jagatud
(Wildavsky, Dake 1990; Dake 1991) ja iga rühm
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(näiteks mehed) hoiab oma rühma identiteedi
säilitamise huvides kinni enda jaoks olulisimatest väärtustest. Kõige enam mõjutavad inimesi
asjaolud, mis ohustavad nende põhiväärtusi.
Näiteks kui karjäär on meeste identiteedi jaoks
olulisem kui naistele ja see peaks kannatama
lapsesaamise tõttu, siis on lapsesaamine meeste
jaoks suurem risk kui naiste jaoks. Seega kui
meeste ja naiste väärtused on erinevad, võib
oodata ka erinevusi käitumises. Näiteks mõjutab väljavaade lapsevanemaks saada erinevalt
meeste ja naiste karjääripüüdlusi ja -valikuid
(Bass 2015). Seniste uuringute järgi on Eestis
tööga seotud väärtused meestel ja naistel suhteliselt sarnased. Aastal 2011 hindasid naised
meestega võrreldes mõnevõrra kõrgemalt vaid
tööaja paindlikkust ja töö huvitavust, aga kõiki
teisi asjaolusid peeti võrdselt tähtsaks (Rämmer
2013).
Uuringud näitavad, et inimeste tunnetatud
avatus riskidele võimendab hirme (Marshall
2004; Barnshaw, Trainor 2010; Olofsson, Rashid
2011) ning on seotud individuaalse haavatavusega (Finucane jt 2000; Barnshaw, Trainor 2010;
Wisner jt 2014). Riskide tunnetamist mõjutab
subjektiivselt tunnetatud kontroll keskkonna
üle. Väiksem kontroll, mis on sageli seotud ka
madalama haridustaseme ja kesisema sissetulekuga, põhjustab suuremaid hirme ja sunnib
ettevaatlikkusele. Uuringute kohaselt arvab
enamik Eesti mehi, et mees peab olema pere
peamine toitja (Sammul 2015), kuid just noorte,
pereloomeeas meeste seas on palju neid, kellel
on töö saamisega raskusi. Noored mehed on ka
töökoha kindluse suhtes haavatavamad. Näiteks
aastatel 2009–2010 toimunud majanduslanguse
ajal oli noortel meestel nii Eestis kui ka mujal
maailmas suurem oht jääda tööta ja meeste tööhõive vähenes rohkem kui naistel (Eamets 2011;
Cho, Newhouse 2013). Seega võib arvata, et just
noorte meeste lapsesaamisplaanid on tööturu
suurema ebakindluse tõttu mõjutatud enam
töökoha lapsesõbralikkusest.

Meeste lapsesaamisplaanid
Euroopa riikide võrdlusest selgub, et mehed,
kes elavad egalitaarsemate väärtustega riikides,
soovivad saada enam lapsi kui need, kes elavad
traditsioonilisemate väärtustega riikides (Puur
jt 2008). Viimase 20 aasta jooksul on isaks saamise esmavanus kasvanud kõigis arenenud riikides, kuid postsotsialistlikes riikides, sh Eestis,
on see endiselt väiksem kui Lääne-Euroopas.
Eestis saavad mehed esimest korda isaks umbes
30aastaselt. Turumajanduse tingimustes on töö
mõju naiste ja meeste sündimusele muutunud
sarnasemaks ja tugevamaks võrreldes varasemate põlvkondadega (Billingsley jt 2014).
Ajzeni (1991) planeeritud tegevuse teooria võimaldab analüüsida pereinimeste plaane
saada lapsi ja laste sündimust (Barber 2001).
Selle teooria kohaselt mõjutavad inimeste plaane
ja tegevust tunnetatud sotsiaalsed normid, indiviidi hoiakud ja tunnetatud raskused plaani elluviimisel. Teoorias on oluline osa ka käitumiskontrollil, mis on inimese subjektiivselt tunnetatud võimekus tulla toime seatud eesmärkide täit-

misega ning kõrvaldada takistused, mõjutades
seeläbi nii plaane kui ka hilisemat tegevust. Ka
individuaalsed hoiakud, tunnetatud normid ja
käitumiskontroll avaldavad üksteisele mõju. Inimeste tunnetatud sotsiaalsed normid on seotud
indiviidi hoiakutega ning mõjutavad koos käitumiskontrolliga käitumisplaane. Siinses analüüsis huvitab meid kõige enam töökeskkonna
mõju inimeste käitumiskontrolli komponendile.
Nimelt eeldame, et tunnetatud toetus või tööst
tulenevad raskused mõjutavad lapsesaamisplaanidega seotud käitumiskontrolli.
Artikli teoreetiline kontseptsioon põhineb
Ajzeni (1991) ja Barberi (2001) mudeli kombinatsioonil (joonis 1), milles on arvestatud seniseid uuringuid Eestis. Töökoha tajutud toetus
lapsesaamisplaanile on osa käitumiskontrollist,
mille mõju me selles artiklis püüamegi välja selgitada. Samas võtame arvesse ka isiklikke hoiakuid, tunnetatud sotsiaalseid norme ja võistlevaid tegevusi meeste elus koos väärtuste ja inimese enda positsiooniga ühiskonnas.
Töö võimalikust mõjust lapsesaamisplaanidele ja sündimuskäitumisele annavad aimu

Väärtused

Positsioon
ühiskonnas

Isiklik hoiak (soovide ja
tegelikkuse vahe)

Plaan saada laps

Sotsiaalsed normid

Tunnetatud
käitumiskontroll, sh töö
mõju (ressursid ja abi)

Võistlevad tegevused (muutused elus)

Joonis 1. Uurimuse teoreetiline lähtekoht (inspireeritud Ajzeni (1991) planeeritud tegevuse teooriast ja Barberi
(2001) uuringust)
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varasemad uuringud. Näiteks on Ida-Euroopas isa tööga seotud asjaolud üks olulisimaid
põhjuseid, miks soovitud lapse sündi edasi
lükatakse või sellest hoopis loobutakse (Ainsaar 2011). Samuti näitavad uuringud, et tööga
seotud ebakindlus, suur töökoormus või töötus
vähendavad lapsevanemaks saamise tõenäosust
(Schoen jt 1997; Liefbroer 2009; Pailhé, Solaz
2012; Vignoli jt 2012). Eri riikides ja eri inimestele on see mõju siiski erinev. Tööga seotud asjaolud võivad mõjuda pärssivamalt enam tööle
pühendunud ja kõrgema haridusega inimeste
pereelule (Narusk, Kandolin 1997; Kaufman
2000; Schoen jt 1997; Schmitt jt 2012). Analüüsides töö- ja pereelu ühitamisest tulenevaid
lapse sünni edasilükkamise põhjuseid Eestis,
on Ainsaar (2013b) leidnud, et naistega võrreldes mõjutavad meeste lapsesaamissoove töö- ja
pereelu ühitamisega seotud asjaolud vähem,
kuid siiski.
Ka tööaja paindlikkus ja laste päevahoiu
võimalused võivad sündimust mõjutada (Hill
jt 2001; Hank, Kreyenfeld 2003; Ainsaar 2011;
Baxter 2011). Senistest uuringutest Eestis
teame, et töö- ja pereelu ühitamise probleemid
mõjutavad enam just töötavate inimeste lapsesaamisplaane, kuigi mehi mõnevõrra vähem kui
naisi (Ainsaar 2013b). Sama uuring näitas, et
1999. aastaga võrreldes oli 2008. aastaks oluliselt
vähenenud (eelkõige naiste seas levinud) mure,
et väikeste laste vanemaid võidakse töökohal
diskrimineerida. Märkimisväärselt vähem
muretseti ka takistuste pärast, mida tööandjad
võiksid lapse sünnile seada. Mure, et lapsed
takistavad karjääri, oli sama oluline nii 1999. kui
ka 2008. aastal. Samas olid lapsesaamishoiakud
ja -plaanid ning mitmesugused sündi takistavad asjaolud omavahel tugevas korrelatsioonis. Lõplik mudel näitas, et lapsesaamisplaan
sõltus üldisest hoiakust laste saamise suhtes ja
partnerlusstaatusest. Ühelgi lapse sündi takistaval asjaolul ei olnud piisavalt tugevat otsest
seost lapsesaamisplaaniga, aga nad kõik olid
omavahel tugevalt seotud. Seega, inimesed, kes
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ei plaaninud saada kahe aasta jooksul lapsi, tunnetasid enamasti, et neil on eri põhjuseid lükata
edasi soovitud lapse saamine ja vastupidi.

Meetod
Analüüsitavad andmed pärinevad Eesti meeste
uuringust (Themas jt 2015), mis on 2014. aasta
lõpus 16–54aastaste meeste hulgas läbi viidud
esinduslik küsitlusuuring. Uuringu valim põhineb rahvastikuregistri andmetel. Küsitluse läbiviimiseks kasutati isetäidetavat veebiankeeti.
Neil, kes ei saanud ankeeti arvutis täita, oli võimalik kasutada paberankeeti. Küsitlusele vastamise määr oli 46% ning kokku vastas küsitlusele
üle 2000 mehe (Themas jt 2015b).
Selles artiklis kasutame lapsesaamisplaanide
analüüsimiseks partneriga koos elavate töötavate meeste andmeid. Selliseid mehi oli kokku
1167. 5% (63) neist olid 16–24aastased, 34%
(394) 25–34aastased, 39% (454) 35–44aastased
ja 22% (256) 45–55aastased. 29% töötavatest
ja partnerlussuhtes meestest ei olnud veel lapsi
ja teistel oli 1–6 last. 34% partneriga koos elavatest töötavatest meestest oli kindel, et nad ei
soovi enam lapsi, 28% ei osanud täpselt öelda,
kas soovivad või mitte, 36% soovis kindlalt veel
lapsi ja 3% oli partner lapseootel ja sooviti ka
tulevikus lapsi, 2% oli partner lapseootel, kuid
tulevikus enam lapsi ei soovitud.
Edasiseks analüüsiks jaotasime mehed
lapsesaamissoovi järgi kaheks – need, kes ei
soovinud kindlasti enam lapsi (34% + 2%), ja
teised –, et analüüsida nende rühmade tausta ja
lapsesaamissoovide seotust tööga. Rühm „Ei tea
või ei ole kindel“ kuulub lapsi pigem soovijate,
mitte lapse saamisest kindlalt loobujate hulka.
42% meestest oli juba soovitud laste arvu jagu
lapsi olemas. Kuna soovide ja tegelikkuse vahe
mõjutab ka perekäitumist, arvutasime soovitud
ja olemasolevate laste vahe ning lisasime selle
ühe tunnusena mudelisse. Uuritud meeste seas
oli keskmine soovitud laste arv 2,6, tegelikult oli
meestel keskmiselt 1,6 last (tabel 1).

Tabel 1. Analüüsis kasutatud tunnuste varieeruvus

Min

Max

Keskmine
või %

Standardhälve

Normid ja
plaanid

Vahe soovitud ja tegeliku laste arvu vahel

–3

7

1,0

1,17

Ideaalne laste arv perekonnas üldiselt

0

18

2,6

0,80

Tööga
seotud
asjaolud

Töökoha toetus lastega peredele

5

20

16,1

4,94

Rahulolu tööga

0

28

18,5

5,04

Rahul töökoormusega
(0 – ei ole, 1 – olen)

0

1

0,7

0,46

Raskused arvete maksmisel
(1 – alati, 5 – mitte kunagi)

1

5

4,2

1,03

Rahulolu enda võimalustega tegelda lastega (0 – ei kehti minu kohta, ei ole üldse
rahul, 4 – täiesti rahul)

0

4

2,3

1,26

Võimalik saada rahalist abi
(0 – ei, 1 – jah)

0

1

1 = 66%

Võimalik saada abi laste kasvatamisel
(0 – ei, 1 – jah)

0

1

1 = 79%

Rahulolu lastehoiuvõimalustega
(0 – ei kehti minu kohta, ei ole üldse
rahul, 4 – täiesti rahul)

0

4

1,9

1,49

Rahulolu riigi toetusega lastele
(0 – ei kehti minu kohta, ei ole üldse
rahul, 4 – täiesti rahul)

0

4

1,5

1,04

Vanus

17

55

37,6

8,45

Rahul paarisuhtega
(0 – ei ole, 1 – olen)

0

1

Haridus (1 – algharidus või madalam,
7 – magistri-, doktorikraad)

1

7

3,9

1,59

Kodule orienteeritus

0

8

5,7

1,51

Muud elumuutused (0 – ei ole, 1 – on)

0

1

Ressursid ja
abi saamise
võimalused

Sotsiaaldemograafilised
tunnused
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Uuring võimaldab analüüsida töökoha toetust
lastega peredele. Kuigi tegemist on subjektiivse
tunnetuse mõõtmisega, on see isiklike otsuste
puhul isegi tähtsam kui objektiivne olukord.
Töökoha toetuse uurimiseks paluti meestel
hinnata oma töökeskkonda ning vastata, kas 1)
töökohas väärtustatakse töötajate peresid,
2)
kas töökoht pakub lastega töötajatele võimalust töötada paindliku tööajaga, 3) kas töökoht
pakub lastega töötajatele soodustusi, näiteks
vabad päevad, lastehoid, üritused lastele ja
peredele, 4) kas tööandja maksab toetust lapse
sünni korral, 5) kas tööandja arvestab meeste
isikliku ja pereeluga ning võimaldab vajaduse
korral tööajal töölt ära küsida. Vastuseid sai
anda viiepunktilisel skaalal, kus 4 tähendas, et
töökoht teeb seda suurel määral, ja 0, et üldse
mitte. Nende tunnuste väärtuste liitmisel saadi
uus tunnus, mille väärtus jäi vahemikku 0–20,
kus 20 tähendas, et töökoht toetab mitmekülgselt lastega peresid, ja 0, et mitte mingit toetust
ei ole.
Samuti küsisime meestelt, kuivõrd on nad
rahul praeguse tööga. Küsimused puudutasid
nende (palga)tööd, töökoormust, töö tasustamist, karjääri- ja arenguvõimalusi, sissetulekut
ja töösuhte kindlust praegusel töökohal. Nendest küsimustest moodustati tööga rahulolu
koondindeks, mis oli vahemikus 0–28 punkti
(tabel 1). Kuna meeste perekäitumist on seostatud ka töökoormusega, lisasime analüüsi
meeste rahulolu enda töökoormusega. Nimelt
võistlevad kodune elu ja töökoormus teineteisega aja nimel.
Järgmise tunnuste rühma moodustavad
laste kasvatamisega seotud raskused ja abi saamise võimalus. Eeldame, et raskused vähendavad meeste soovi veel lapsi saada ning abi
saamise võimalus leevendab raskusi. Majanduslike ressursside mõõtmiseks kasutasime teavet
arvete maksmisega kaasnevate raskuste kohta,
mis võimaldab selekteerida pered, kes on suuremates majanduslikes raskustes. Teine oluline
ressurss laste kasvatamiseks on aeg. Uuringus
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küsiti meestelt, kui rahul nad on enda võimalustega tegelda lastega. Peale enda ressursside
võivad pered kasutada ka abi teistest allikatest.
Seega lisasime mudelisse teabe selle kohta,
kuidas hinnatakse enda võimalusi saada rahalist
abi ja abi laste kasvatamisel, nt „Kas Teil on võimalik vajadusel saada rahalist abi, nt vanematelt, sugulastelt, sõpradelt, tuttavatelt, naabritelt
jt?“, „Kas Teil on võimalik vajadusel saada abi
laste kasvatamisel või hoidmisel (nt vanematelt,
sugulastelt, sõpradelt)?“. Tulemused kodeeriti
nii, et need, kes väitsid, et saavad abi, tähistati
koodiga 1, ja teised, kes ei saanud abi, ei teadnud
abi saamise võimalusi või ei tahtnud abi saada,
märgiti 0ga. Riigi ja omavalitsusega seotud võimalustest on kõige olulisemad laste päevahoid
ja riigi toetus lastega peredele (Ainsaar 2013a).
Seega lisasime analüüsi ka rahulolu lastehoiuvõimaluste ja riigi makstava lastetoetusega.
Teooria järgi mõjutavad lapsesaamisotsust
muu hulgas isiklikud hoiakud ja sotsiaalsed
normid. Sotsiaalseid norme mõõtsime küsimusega „Milline on Teie arvates ideaalne laste
arv perekonnas?“. Isiklikku hoiakut laste saamise või mittesaamise suhtes võimaldab mõõta
küsimus „Mitu last kokku Te endale elu jooksul
sooviksite?“.
Lisasime mudelisse ka muid lapse saamist
mõjutavaid ja inimese sotsiaaldemograafilist tausta kirjeldavaid asjaolusid, nagu rahulolu paarisuhtega, haridus, vanus. Varasemad
uuringud on näidanud, et ka meeste üldine
eluorientatsioon ja väärtused mõjutavad viljakuskäitumist (Schoen jt 1997; Ainsaar, Oras
2000). Seega kaasati analüüsidesse ka tunnus,
mis näitab meeste pühendumist kodule. Kodule
rohkem pühendunuteks loeti mehed, kes nõustusid väidetega „Kõige tähtsam on mulle perekond, töö jääb mõnikord tagaplaanile“ ja „Pere
on minu jaoks tähtis eneseteostuse viis“. Kodule
pühendumise indeksi tarbeks liideti kahe väite
tulemused.
Võistlevad tegevused võivad mõjutada
lapse saamise ajastust ja plaane (Barber 2001).

Seetõttu kasutasime oma analüüsis uuringust
saadud teavet kolme alternatiivse tegevuse
kohta: kavatsus minna (edasi) õppima (sh
enesetäiendus), alustada ettevõtlusega ja/või
vahetada töökohta. Neid kõiki mõõdeti „jah/ei“
variandina ning nende baasil moodustati uus
tunnus „Muutused“. Kui vastajal oli mõni alternatiivsetest tegevustest plaanis, on see märgitud
1ga, ja kui ei olnud, siis 0ga.
Kuna nimetatud tunnused olid omavahel
tihedalt seotud (Ainsaar 2013b), kasutasime
andmete analüüsimiseks regressioonimudelit.

Tulemused
Keskmiselt soovisid Eesti mehed saada elu jooksul 2,7 last, mida on mõnevõrra rohkem, kui on
leitud Eesti naiste kohta (Testa 2012; Lippus jt
2015). Eesti meeste suuremat soovi lapsi saada
on näidanud ka varasemad uuringud (Ainsaar
2013b). 87% meestest, kes plaanis veel lapsi

saada, väitis, et see võiks juhtuda lähima viie
aasta jooksul. Vaid 9% ei teadnud täpsemat aega
ning 3,5% arvas, et see juhtub hiljem kui viie
aasta pärast.
Kõigepealt analüüsisime seoseid nende näitajate vahel, mis on seotud sooviga mitte saada
rohkem lapsi (joonis 2). Kõige tugevam seos
lapse mittesoovimisega on sellistel demograafilistel tunnustel nagu vanus ning soovitud ja olemasolevate laste arvu vahe. Uuringust ilmneb,
et soov lapsi saada väheneb vanusega ning
juhul, kui soovitud arv lapsi on juba olemas
või on laste arv lähedane soovitule. Ka mehed,
kes usuvad, et ideaalne laste arv ühiskonnas on
väike, peavad ise vähem plaani lapsi saada.
Lapsesaamisplaaniga on seotud ka töökoha
toetus laste kasvatamisele ja tööga rahulolu.
Mehed, kes usuvad, et nende töökoht toetab
vähem lastega peresid, plaanivad ka ise väiksema tõenäosusega veel lapsi saada. Samuti on
tööga rahulolematus seotud väiksema sooviga

0,60
0,42
0,40
0,21
0,20
0,06

0,09

0,09

0,09

0,12

0,00
-0,20
-0,40
-0,60

-0,51

vanus

vahe
t koha
(soovitud ja toetus
tegelik)

t ga
rahulolu

ideaalne rahulolu rahul riigi muutused
laste arv lastehoiuga toetusega

Joonis 2. Seosed (korrelatsioonikordajad) laste mittesaamise plaani ja muude tunnuste vahel. (Esitatud on ainult
statistiliselt olulised seosed. Mida pikem on tulp, seda tugevam on seos. Positiivse seose korral on tulp positiivsete
väärtuste alas, negatiivse seose korral negatiivsete väärtuste alas.)
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Tabel 2. Lapse mittesaamise ning normide, tööga seotud asjaolude ja teiste tunnuste seos (logistiline regressioon,
riski suhe)

Normid ja plaanid

Tööga seotud asjaolud

Ressursid ja abi saamise võimalused

Sotsiaaldemograafilised tunnused

Mudel 1

Mudel 2

Mudel 3

Vahe soovitud ja tegeliku laste
arvu vahel

0,413 ***

0,419 ***

0,536 ***

Ideaalne laste arv perekonnas
üldiselt

0,947

0,939

0,677 ***

Töökoha toetus lastega peredele

1,002

1,004

1,014

Rahulolu tööga

0,959 ***

0,983

0,984

Rahul töökoormusega

1,068

1,082

0,980

Raskused arvete maksmisel
(1 – alati, 5 – mitte kunagi)

0,875 **

0,863 **

Rahulolu enda võimalustega
tegelda lastega

1,035

1,063

Võimalik saada rahalist abi

0,672 ***

0,868

Võimalik saada abi laste kasvatamisel

0,423 ***

0,751

Rahulolu lastehoiuvõimalustega

0,926

0,976

Rahulolu riigi toetusega lastele

0,914

0,969

Vanus

1,154 ***

Rahul paarisuhtega

1,605

Haridus

0,880 ***

Kodule orienteeritus

1,070

Muud elumuutused

0,611 ***
0,224

Nagelkerke R2
Märkus. *** p < 0,05, ** p < 0,1.
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0,282

0,460

lapsi juurde saada. Loogilise tulemuse annab ka
riigipoolse abi hindamine – meestel, kes peavad
lapsehoiu tingimusi ja riigi toetust kehvemaks,
on väiksem soov veel lapsi saada. Seevastu üllatuslik on lapsesaamissoovi seos plaanitavate
elumuutustega. Nimelt mehed, kelle teistes eluvaldkondades on vähem muutusi, plaanivad ka
väiksema tõenäosusega lapsi saada.
Teised analüüsitud tunnused ei olnud Eesti
17–55aastaste töötavate ja partnerluses elavate
meeste puhul seotud sooviga rohkem lapsi
mitte saada. Seega ei moodustanud töökoormus, majanduslikud raskused, enda võimalused
lastega tegelda, sugulastelt ja tuttavatelt rahalise
ja kasvatusabi saamine, paarisuhtega rahulolu,
haridus ega kodule orienteeritus meeste lapsesaamisplaaniga korrelatsiooniseoseid.
Ühiskonnas on sageli oluline mitme tunnuse koosmõju. Analüüsides meeste plaani
lapsi mitte saada regressioonimudeli abil, saame
kontrollida kõigi nende tunnuste mõju laste
mittesoovimisele ka vastastikmõju korral (tabel
2).
Esimeses mudelis on arvesse võetud ainult
sotsiaalseid norme, soovitud ja tegeliku laste
arvu vahet ning tööga seotud asjaolusid. Mudel
toetab juba korrelatsioonianalüüsist saadud
tulemust, et väiksem vahe soovitud ja olemasolevate laste arvu vahel vähendab lapsesaamisplaane. Sama teeb ka tööga rahulolematus.
Oma mõjult on soovitud ja tegeliku laste arvu
vahe siiski tööga rahulolematusest kaks korda
tugevam. Töökoha toetus lastega peredele ei
ole tunnuste ühismudelis lapsesaamisplaaniga
enam seotud.
Teises mudelis lisasime analüüsi ressursi ja
abiga seotud tunnused. Ilmneb, et lisatunnuste
kaasamisel kaob ära tööga rahulolu mõju meeste
lapsesaamisplaanidele. Ka töökoha toetav hoiak
ja rahulolu töökoormusega ei mõjuta meeste
lapsesaamisplaane. Ressursside ja abi saamise
võimalustega seotud tunnuste arvessevõtmisel
muutuvad soovitud ja tegeliku laste arvu vahe
kõrval kõige olulisemaks tunnuseks rahalise abi

ja laste kasvatamise abi saamise võimalused.
Mehed, kes usuvad, et neil on vähem abi saada,
on ka ettevaatlikumad lapsesaamisplaanides.
Samuti plaanivad vähem lapsi need, kellel on
majanduslikud raskused.
Kolmandasse mudelisse lisasime sotsiaaldemograafilisi tunnuseid: meeste vanuse, hariduse, paarisuhtega rahulolu, planeeritavad
muutused teistes elusfäärides ja kodule orienteerituse. Neist tunnustest osutusid vanus, haridus ja planeeritavad elumuutused olulisteks
lapsesaamisplaani mõjutavateks asjaoludeks.
Lapsi plaanivad vähem vanemad ja madalama
haridusega mehed ning need mehed, kelle teistes eluvaldkondades on kavas vähem muutusi,
nagu õpingute alustamine või töökoha vahetus.
Endiselt mõjutas lapsesaamisplaane soovitud ja
juba saadud laste arvu vahe, kuid demograafilisi tunnuseid arvestades muutus oluliseks ka
ideaalne laste arv. Mida väiksemaks peeti ideaalset laste arvu, seda vähem plaanisid mehed ka
ise lapsi juurde saada. Tööga seotud tunnused
ei olnud olulised lapsesaamisplaani mõjutajad,
kuid rahalised raskused jäid endiselt lapsesaamissoovi vähendavaks asjaoluks.

Kokkuvõte ja arutelu
Artikli eesmärk oli analüüsida, kuidas mõjutab
meeste töökeskkonna lapsesõbralikkus nende
lapsesaamisplaane. Tulemused näitasid, et kui
otsida ainult kahepoolset seost laste saamise ja
töökeskkonna peresõbralikkuse vahel või laste
saamise ja tööga rahulolu vahel, on töökoha
tunnustel oluline seos lapsesaamisplaaniga.
Samas selgus, et see seos kaob, kui võtta arvesse
teisi tunnuseid ja inimese sotsiaalset tausta.
Kõige enam on lapsesaamisplaanid seotud
demograafiliste näitajatega. Nimelt on kindlamad laste soovijad nooremad, seni vähemate
lastega, kuid samas endale enam lapsi soovivad
mehed, kelle isiklik lapsesaamisplaan ei ole veel
täidetud. Kuna enamik lapsi sünnib Eestis soovitult ja planeeritult (Ainsaar, Themas 2015), on
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põhjust arvata, et soovitud laste arv on oluline
tunnus ka tegeliku demograafilise käitumise
puhul.
Keerulisemad mudelid lubavad väita, et
ka sotsiaalsed normid mõjutavad sündimuskäitumist. Nimelt oli meestel, kes usuvad, et
ideaalne laste arv on väiksem, vähem plaanis
ka ise lapsi saada. Tööga otseselt seotud tunnused ei olnud viimases, sotsiaaldemograafiliste
tunnustega mudelis (tabel 2, mudel 3) olulised
lapsesaamisplaani mõjutajad, kuid oluliseks
muutusid rahalised raskused, mis vähendasid
lapsesaamissoovi. Selline tulemus võib tuleneda
asjaolust, et töö on meeste jaoks seotud rahalise
sissetulekuga ning rahalise olukorra arvestamisel muutuvad teised tööga seotud aspektid
meeste jaoks vähem tähtsaks mõjuriks. Meeste
jaoks on laste planeerimisel sissetulek nii oluline, et selle kõrval töökoha lapsesõbralikud
tegevused mõjule ei pääse. Samuti võib põhjus
olla selles, et paremat sissetulekut võimaldavad
töökohad on ka ise peresõbralikumad.
Lapsi plaanivad vähem vanemad, madalama haridusega mehed ja need mehed, kelle
elus on plaanis vähem muutusi. Ka varasemad
uuringud (Ainsaar 2013b) on näidanud, et
noortel on lapse saamise suhtes positiivsemad
hoiakud. Analüüsist ilmnes, et see ei tulene soovitud ja tegeliku laste arvu vahest. Seega ei soovi
vanemad mehed vähem lapsi, kuna nad on
kohanenud tegeliku olukorraga, nagu on varem
väidetud (vt Iacovou, Tavares 2011). Kuna Eesti
noored mehed soovivad endale keskmiselt
vähem lapsi kui vanemad (Ainsaar, Themas
2015), peab julgem lapsesaamisplaan olema
seotud teiste mudeli tunnuste kaasmõjuga, näiteks sellega, et noored mehed tunnetavad raskusi ja takistusi vähem kui vanemad mehed.
Ka alternatiivsete plaanide mõju lapsesaamisplaanile andis üllatava tulemuse. Nimelt
peaksid alternatiivsed eluplaanid vähendama
lapsesaamisplaani, kuid meie tulemused näitavad vastupidist. Seda võib seletada meeste
üldise aktiivsusega: aktiivsemas elufaasis
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inimesed on ka enam avatud laste saamisele.
Teisisõnu, laste saamine ja muud elumuutused
ei ole meeste jaoks teineteist välistavad. Väiksem tunnetatud haavatavus majanduslike või
töökeskkonnariskide suhtes ning riskijulgus
muudes elusfäärides laienevad ka lapsesaamisplaanidele.
Orienteeritus kodule ja rahulolu paarisuhtega ei osutunud olulisteks lapsesaamisplaani
mõjutajateks, kui võtta arvesse kõiki teisi asjaolusid. See võib tuleneda sellest, et valdav osa
meestest (94%) oli rahul paarisuhtega ja enamik
paarisuhtes olevatest töötavatest meestest oli ka
kodule orienteeritud. Seega oli tunnuste variatiivsus suhteliselt väike.
Töö järgmise etapina oleks huvitav sama
seost uurida ka naiste puhul, sest naised võivad
meestest palju suurema hoolduskoormuse tõttu
olla töökoha lapsesõbralikkuse ja teiste töö
omaduste suhtes meestest tundlikumad.
Eesti meeste uuringut rahastas Eesti säästva arengu
komisjon koostöös Riigikantseleiga ja see valmis
Euroopa sotsiaalfondi kaasrahastamisel. Tööd artikliga on toetanud ETFi grant GSHUH93559355.
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