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ANNOTATSIOON 
 

SISEKAITSEAKADEEMIA 
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Töö pealkiri: Vanglaametnike tööstress Eesti kinnipidamisasutuste näitel 

 

 

Töö autor: Natalja Bobik                                              Olen nõus oma lõputöö kättesaadavaks  
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                                  Allkiri: 

Lühikokkuvõte: Lõputöö maht on 47 lehekülge, millele järgneb 3 lisa. Töö koosneb 3 

peatükist ning sisaldab 2 tabelit ning 12 jooniseid. Kirjutamisel on kasutatud 21 erinevat 

kirjanduslikku allikat, neist 18 eesti keeles ja 3 inglise keeles. Töö on kirjutatud eesti keeles 

ning resümee on esitatud vene keeles. 

 

Töö eesmärgiks on anda ülevaade tööstressi kujunemise erinevatest käsitlustest ning 

täpsemalt käsitleda vanglaametnike tööstressi. Samuti näidata erinevaid tööstressiga 

toimetulemise viise, mis võimaldaksid vanglaametnikel endil ning vanglal kui 

organisatsioonil muuta töökeskkond võimalikult vähe stressitekitavaks ning töö 

tulemuslikumaks. 

 

Uurimustöö ainestiku moodustavad erialane avaldatud kirjandus ja teadusartiklid, vanglates 

teostatud ankeetküsitlus vangivalvurite hulgas ning selle analüüs. Uurimismeetodina on 

kasutatud kvantitatiivne uurimismeetod. 

 

Töö tulemusena selgub, et Eesti vanglasüsteemis töötavate vangivalvurite hulgas on 

põhiliseks tööstressi tekitajaks: rollikonflikt; negatiivne avalikkuse suhtumine 

vanglaametnike töösse; meeskonnatöö puudumine ning laager- ja kambertüüpi vanglates 

töötavate vangivalvurite tööstressorid on erinevad. 

 

Lõputöö tulemusena antakse ülevaade Eesti korrektsioonisüsteemis töötavate 

vanglaametnike stressiteguritest. Uuringu tulemusi on võimalik rakendada edaspidiselt 

organisatsioonis läbiviidavate muudatuste planeerimisel, eelkõige vanglaametnike stressi 

tekitavate tegurite ennetamisel või vältimisel. 
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SISSEJUHATUS 
 

 

Käesoleva lõputöö teema on valitud eelkõige antud valdkonna tähtsust ning kriitilisust 

silmas pidades. Kogu maailmas tehakse tööstressi teemalisi teadusuuringuid ning 

püütakse teravatele probleemidele lahendust leida
1
, samas kui Eesti 

korrektsioonisüsteemis on tööstressi temaatika seni veel väga vähest uurimist leidnud 

valdkond.  

 

Tööga seotud stress on muutunud viimastel aastatel äärmiselt aktuaalseks teemaks. 

Põhjus on lihtne - organisatsiooni tööõhkkond ja kultuur määravad ära selle, kuidas 

inimesed end organisatsioonis tunnevad.
2
 Korrektsioonisüsteem ei ole selles suhtes erand 

- vangla on organisatsioon, kus töötamine on mitmeski mõttes keerulisem ja pingelisem 

kui paljudes teistes organisatsioonides. Seda tõendavad ka erinevad uuringud, mille järgi 

vanglaametniku tööd peetakse kõrge stressiriskiga ametite hulka kuuluvaks.
3
 

 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade tööstressi kujunemise erinevatest 

käsitlustest ning täpsemalt käsitleda vanglaametnike tööstressi. Samuti näidata erinevaid 

tööstressiga toimetulemise viise, mis võimaldaksid vanglaametnikel endil ning vanglal 

kui organisatsioonil muuta töökeskkond võimalikult vähe stressitekitavaks ning töö 

tulemuslikumaks. 

 

Eesmärgi saavutamiseks on lõputöö raames püstitatud järgmised ülesanded: 

 anda ülevaade vanglaametnike tööstressist; 

 koostada ja viia läbi ankeetküsitlus vangivalvurite hulgas; 

 analüüsida vanglaametnike tööstressi põhjuseid; 

 selgitada laager- ja kambertüüpi vanglate erinevusi. 

 

                                                 
1
 Jürisoo, M. 2004.  Burnout-läbipõlemine. OÜ Fontese Kirjastus, lk 7. 

2
 Virovere, A. & Alas, R. & Liigand, J. 2005. Organisatsioonikäitumine. Tallinn: Külim, lk. 30. 

3
 Eesti Töötervishoid 3/2002. Teaduslik-praktiline, ülevaate- ja informatsiooniajakiri. Väljaandja: 

Töötervishoiu Keskus, lk 7. 
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Lõputöö empiirilise osa eesmärgiks on välja selgitada, millised on töötressi tegurid 

vangivalvurite hulgas, kes töötavad nii laager- kui ka kambertüüpi vanglates. 

 

Eeltoodust tulenevalt on lõputöös püstitatud järgmised hüpoteesid: 

a) Eesti vanglasüsteemis töötavate vangivalvurite hulgas on põhiliseks tööstressi 

tekitajaks: 

 rollikonflikt ehk ebasobivad rollid ja ebaselged ülesanded tööl; 

 negatiivne avalikkuse suhtumine vanglaametnike töösse; 

 meeskonnatöö puudumine. 

b) Laager- ja kambertüüpi vanglates töötavate vangivalvurite tööstressorid on erinevad. 

 

Lõputöö empiirilise osa tulemused peaksid andma organisatsiooni ehk vangla juhtidele 

ettekujutluse sellest, miks vanglaametnikud kannatavad stressi all. Käesoleva töö 

tulemusena tehakse Eesti kinnipidamisasutustele ettepanekud, kuidas vanglaametnike 

tööstressi ära hoida, et ametnike töö muutuks tulemuslikumaks. Eesmärgiks on ka see, et 

lõputööst saaks nii vanglaametnikele, kui ka vangla juhtkonnale nii öelda juhend, kuidas 

oleks võimalik tööstressi ennetada. 
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1. EESTI VANGLASÜSTEEM 
 

 

1.1. Vanglate olemus  

 

Vanglatega seonduv temaatika ei ole Eestis ja ilmselt mujalgi maailmas eriti polulaarne 

teema. Tähelepanu saavad vanglad tavaliselt ainult siis, kui neid avatakse või sulgetakse. 

See on ühest küljest täiesti loomulik nähtus - stabiilses ja demokraatlikus ühiskonnas 

polegi just palju põhjuseid, miks vanglatemaatika peaks üldrahvalikku tähelepanu 

äratama. Selles mõttes võib vanglate järgi lausa ühiskonna arengut hinnata – mida vähem 

vanglatest kõneldakse, seda turvalisem on meie ühiskond.
4
 

 

Vanglat defineeritakse järgmiselt: vangla on justiitsministeeriumi valitsemisalas olev 

valitsusasutus, mis viib täide vangistust ja eelvangistust. Praegu on Eestis viis vanglat: 

Harku, Murru, Tallinna, Tartu ja Viru Vangla. Samuti Murru Vangla juures asub ka 48-

kohaline ja Viru vangla juures 75-kohaline avavanglaosakond.
5
 Vangistusseaduse järgi 

on vangistuse eesmärk suunata kinnipeetav õiguskuulekale käitumisele ja kaitsta 

õiguskorda ehk teisisõnu: vangistus peab aitama kinnipeetaval pärast vabanemist 

ühiskonnas toime tulla ning seeläbi vähendama kuritegevust. Selleks, et kinnipeetav 

tuleks pärast karistuse kandmist ühiskonnas toime, kinnipeetaval võimaldatakse 

vanglaväliselt suhelda, omandada üld- ja kutseharidust, pakutakse tööd ja sotsiaaltöötaja 

abi. Õiguskorra kaitsmine tagatakse jarelevalvega kinnipeetavate üle.
6
 

 

Vajadusest ühitada karistuse eesmärke vangla suletusest tulenevate iseärasustega on 

erinevatel aegadel erinevates riikides tekkinud neli vabaduskaotuse täideviimise mudelit: 

üldrežiim, kamberrežiim, segarežiim ning progressiivsüsteem. Vaatamata sellele, et kõik 

nimetatud neli mudelit on kunagi olnud äärmiselt levinud, tulenevalt Vangistusseaduse 

(edaspidi VS) §-dest 8 ja 10 kasutatakse Eesti vanglates vabadusekaotuse täideviimise 

mudelina segarežiimi.  

 

                                                 
4
 Justiitsministeerium. 2006. Eesti vanglasüsteemi ja kriminaalhoolduse aastaraamat. Tallinn, lk 4 

5
 Justiitsministeerium. 2008. Eesti vanglasüsteemi ja kriminaalhoolduse aastaraamat. Tallinn, lk 21 

6
 Justiitsministeerium. 2006. Eesti vanglasüsteemi ja kriminaalhoolduse aastaraamat. Tallinn, lk 13 
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Tulenevalt Vangistusseaduse §-dest 8 ja 9 kasutatakse Eesti vanglates vabadusekaotuse 

täideviimise mudelina auburni ehk segarežiimi
7
, mis tähendab, et päeval on 

kinnipeetavatel lubatud vabalt liikuda vanglate territooriumil, kuid ööseks eraldatakse 

kinnipeetavad neile ettenähtud kambritesse või tubadesse. Seega segarežiim kujutab 

endast laager- ja kamberrežiimi kombineerimist. 

 

 

 

1.2. Laager- ja kambertüüpi vanglad  

 

Praegusel hetkel on Eestis 3 laagertüüpi vanglat: Tallinna, Murru ja Harku Vangla. VS § 

8 kohaselt kinnipeetavatel on lubatud äratusest kuni öörahu alguseni vangla territooriumil 

vabalt liikuda Vangla Sisekorraeeskirjas ettenähtud kohtades, kuid öörahu algusest kuni 

äratuseni tuleb kinnipeetavat eraldada nende kambritesse. Äratus ja öörahu algus on 

kellaajaliselt sätestatud konkreetse vangla kodukorras. Paraku ei võimalda Eesti 

vanglaehituse tänane seis siiski täielikku segarežiimi rakendamist nii, nagu see toimub 

teistes Euroopa riikides: ühelt poolt puuduvad mõnedes Eesti vanglates kambrid ja nende 

asemel on toad, kuhu vanglakohtade pideva nappuse tõttu paigutatakse korraga mitmeid 

kinnipeetavaid, ning teiselt poolt on laagertüüpi vangla territooriumi suhtelise avatuse ja 

suuruse tõttu kinnipeetavatel on lubatud päevaajal liikuda vaid rangelt selleks eraldatud 

kohtades.
8
  

 

Kahjuks laagertüüpi vanglates  kinnipidamise mõjud on tuntavad ka pärast kinnipeetava 

vabanemist vanglast. Alalise koosviibimise pinnalt tekkinud kontaktid jäävad reeglina 

püsima ka pärast vabanemist, mis viib tavaliselt uute grupiviisiliste kuritegude 

toimepanemisele. Seega ei soodusta laagerrežiim resotsialiseerumist ja suurendab 

märkimisväärselt retsidiiviohtu.
 9 

 

Tänapäeval on kambertüüpi vanglad muutunud Eestis üha eelistatavamaks. Praeguse 

seisuga Eestis on 2 kambertüüpi vanglat - Tartu ja Viru Vangla. Vangla kambertüüp 

                                                 
7
 Sootak, J., Pikamäe, P. 2001. Kriminaaltäitevõigus. Tallinn: Kirjastus Ilo, lk 86-87 

8
 Samas, lk 86-87 

9
 Samas, lk 88 
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peaks ideaalis seisnema kinnipeetavate täielikus eraldatuses: kinnipeetavaid hoitakse nii 

päeval kui ka öösel üksikkambrites, mis välistab igasuguse omavahelise suhtlemise teiste 

kinnipeetavatega. Kinnipeetava igapäevane elu toimub tema kambris: kinnipeetav magab, 

sööb ja töötab omaette kambris, väljudes sellest vaid korrapärasteks jalutuskäikudeks.
10

  

 

Tänase seisuga ei ole kambersüsteem Eesti korrektsioonisüsteemis veel täiuslik, aga 

vähemalt toimub viimastel aastatel pidev areng ehk üleminek okupatsiooniaegsetelt 

ühiselamuvanglatelt kambersüsteemi vanglatele. Kambertüüpi vanglate arhitektuur ning 

valvesüsteemide areng võimaldab oluliselt vähendada vangla välispiirde kontrollimist ja 

valvamist piirdel kohapeal ning vähendada seelabi märgatavalt ametnike arvu.
11

 Samuti 

võimaldab kambersüsteem ametnikel vältida konflikte kinnipeetavatega ning see süsteem 

on tunduvalt turvalisem. Samuti kambersüsteemi kõige suuremaks eeliseks on 

kinnipeetavate kriminaalse nakatumise vältimine: kinnipeetavate omavahelised kontaktid 

on kamberrežiimi puhul viidud miinimumi, mis välistab kinnipeetavate vastastikuse 

mõjutamise. Samuti praktika on näidanud, et kambersüsteemi olemasolu peamine 

õigustus – süüdimõistetu muutmine läbi järelemõtlemise, ei tööta sugugi ideaalselt. 

Selline pidev eraldatus rõhutab tarbetult vabadusekaotuse olemust, muutes selle osade 

kinnipeetavate puhul täiesti väljakannatamatuks.
12

  

 

Seega eelmainitud üleminek kambersüsteemile on vältimatult vajalik selleks, et vältida 

mitmeid tööstressiga seotud probleeme. 2010. aastaks, pärast Tallinna vangla uute 

hoonete valmimist, jääks Eestisse neli vanglat: Tallinna, Tartu ja Viru Vangla 

piirkondlike kuni 1000-kohaliste kambertüüpi vanglatena ning Murru Vangla neljandat ja 

enamat korda karistatud inimestele. Pärast seda, kui vangide arv on vähenenud, on 

võimalik Murru vangla kui viimane nõukogudeaegne laagervangla sulgeda.
13

 

 

 

                                                 
10

 Sootak, J., Pikamäe, P. 2001. Kriminaaltäitevõigus. Tallinn: Kirjastus Ilo, lk 80 
11

 Justiitsministeerium. 2008. Eesti vanglasüsteemi ja kriminaalhoolduse aastaraamat. Tallinn, lk 23 
12

 Sootak, J., Pikamäe, P. 2001. Kriminaaltäitevõigus. Tallinn: Kirjastus Ilo, lk 81 
13

 Justiitsministeerium. 2006. Eesti vanglasüsteemi ja kriminaalhoolduse aastaraamat. Tallinn, lk 4. 
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1.3. Vanglaametniku töö eripärad 

 

Ajalooliselt on vanglaamet olnud pigem spetsiifiline valdkond, aga mitte elukutse. 

Korrektsiooni institutsioon  tähendas parandusliku töö kolooniat ehk vahendit, mis oli 

välja töötatud ainult karistamiseks. Ametnikke hakati nimetama valvuriteks, kelle 

põhiülesanne oli rangelt hooldav ja järelevalvet teostav ning eriteadmisteks seetõttu 

vajadust ei olnud.
14

 Nüüdseks on olukord palju muutunud ning ootused vanglaametniku 

tööle on mõnevõrra teistsugused. 

 

Töötamine vanglas on kahtlemata üks raskemaid ametiteid maailmas. Vanglaametnike 

peamiseks tööülesandeks vanglas on töö inimestega ehk kinnipeetavatega. Siin on 

tegemist väga raske ja stressirohke tööga, kuna enamus nendest, kes kannavad oma 

karistust vanglas võivad oma tegevustes olla ettearvamatud, manipuleerivad ja vahel ka 

väga agressiivsed. Seega tundub, et vanglaametniku töömaailm on väga negatiivne, sest 

iga päev tuleb tegelda kinnipeetavatega ja nende probleemidega. Tegelikult see ei pruugi 

nii olla ning siinkohal muutubki oluliseks professionaalne ettevalmistus nimetatud tööks 

vanglas. 

 

Kuna vanglatöötajad, võrdlusena teistele ametnikega, töötavad kurjategijatega, siis on 

nende pingestatus eriti suur ning risk tööstressiks eriti kõrge. Näiteks Manchesteri 

ülikooli professor Cooperi (1985) uuringute tulemused näitavad kõrge tööstressi riskiga 

elukutseid, milledest üheks on vangivalvuri elukutse, mis oli kuuendal kohal.
15

 Kokku 

selles reas oli 250 elukutset. Ehkki vanglaametniku elukutse kohta on väga palju 

erinevaid arvamusi võime öelda, et tegemist on huvitava ning korralikult tasustatud 

tööga. Vanglas töötamine pakub väga palju häid karjäärivõimalusi mitte ainult 

vanglasüsteemis, vaid kogu Eesti korrakaitsesüsteemis.
16

 Samas on sellel elukutsel ka 

mitmeid negatiivseid külgi. Üks nendest on suur füüsiline, vaimne ja emotsionaalne 

pinge, mille tulemusena võib välja kujuneda tööstress.  

                                                 
14

 Josi, Don A., & Dale K. Sechrest. 1998. The Changing Career of the Correctional Officer. Policy 

Implications for the 21st Century. Boston: Butterworth-Heinemann, lk 3. 
15

 Eesti Töötervishoid 3/2002. Teaduslik-praktiline, ülevaate- ja informatsiooniajakiri. Väljaandja: 

Töötervishoiu Keskus, lk 7.  
16

 Justiitsministeeriumi veebileht. http://www.just.ee/29459  26.12.08 

http://www.just.ee/29459
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2. STRESSI TEOREETILISED KÄSITLUSED 
 

 

Viimasel ajal on stressist väga palju rääkima hakatud. Sellest kirjutavad erinevad 

ajakirjad ja ajalehed, räägitakse raadio- ja telesaadetes. Stress oleks nagu kõigi inimlike 

hädade algus ja lõpp. Sageli on stress kattevari, millega saab põhjendada saamatust töös 

ja hoolimatust teiste inimeste vastu igapäevaelus. Kuid liiga sageli on tegu väga tõsise 

häirega, millelon  negatiivne mõju inimese kogu tegevusele.
17

 

 

 

2.1. Stressi olemus 

 

Väga tihti me kuuleme mõistet nagu “stress”, mis ei ole ilmselt kellelegi võõras. Mitte 

keegi ei ole stressi suhtes immuunne ja stressist tulenevaid emotsionaalseid ja psüühilisi 

probleeme oleme ilmselt kõik elu jooksul kogenud. Raskuste põhjused võivad peituda 

töösuhetes või töövälises elus, probleemid võivad olla nii ajutised kui ka püsivad.
18

 

Stressi on defineeritud kui emotsionaalset seisundit, mis väljendub pingena ja tekib välis- 

või sisekeskkonna ulatuslikul muutumisel. See on kohanemissündroom - organismi 

normaalne reaktsioon muutustega toimetulekuks.
19

 Eristatakse füsioloogilist ja 

psühholoogilist stressi. Esimene ehk füsioloogiline stress toimib automaatselt, me ei 

teadvusta seda. Psühholoogilise stressi aluseks on meie hinnangud olukorrale ja meie 

emotsioonid.
20

 Samuti stress võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Positiivset stressi 

ehk funktsionaalset stressi võib pidada kohanemissündroomiks. See on organismi 

normaalne reaktsioon  muutustega toimetulemiseks. Stressi negatiivne pool on distress. 

See on kurnatus, mis saabub, kui organismi taluvuspiir on ületatud ja jõuvarud 

ammendatud.
21

  

 

                                                 
17

 Niitra, S. 2004. Stress. Räägivad juhid ja hingetohtrid. Äripäeva Kirjastus, lk 9. 
18

 Riigikantselei. 1999.  Riigi -ja kohaliku omavalitsuse ametnike pädevuskoolituse õppematerjal. Autor: 

Ruth Alas http://www.riigikantselei.ee/arhiiv/atp/Koolitus/oppematerjal/orsgps.htm#2.7. 19.02.08 
19

 Alas, R. 2008.  Juhtimise alused. Viies, täiendatud trükk. Tallinn: Külim, lk 134. 
20

 Virovere, A. & Alas, R. & Liigand, J. 2005. Organisatsioonikäitumine. Tallinn: Külim, lk 30. 
21

 Alas, R. 2008.  Juhtimise alused. Viies, täiendatud trükk. Tallinn: Külim, lk 135. 
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Niitra
22

 järgi eristatakse kolme liiki stressi: eustress, normaalne stress ja distress. Skaala 

ühes otsas on eustress ehk eufooriline rõõmusolek, teises aga inimest rõhuv negatiivse 

värvinguga distress. Nende kahe vahele mahub ka normaalne stress. Hästi illustreerib 

seda Yerkes-Dodsoni graafik, mille ühel teljel on viljakus ja teisel pinge. 

 

 

Joonis 1. Stressi intensiivsus
23

 

 

Sellest graafikust nähtub, et viljakus on kõige kõrgem keskmise stressitaseme juures ja 

madalaim nii eustressi kui ka distressi puhul (vt Joonis 1). Lihtsa ülesande täitmisel kõrge 

pinge ei sega, kuid see ikkagi hakkab häirima raskete ülesannete puhul. Mõõdukas pinge 

on alati edasiviiv. Pinge võib graafikus asendada ka konfliktsusega. “Väga kõrge 

konfliktsuse korral, kui üksteist pidevalt laidetakse ja vaadatakse, kuidas teisele käru 

keerata, pole muidugi ka head tulemust loota,” lausub psühholoog Valdek Tomson. 

Keskmine konfliktsuse tase tähendab võistlust ehk tervet konkurentsi ja viib edasi.
24

  

 

Juba 1908. aastal väitsid psühholoogid Robert Yerkes ja John Dodson, et eustressi 

vähesuse ja liigsuse sümptomid on väga sarnased: vähene efektiivsus, ärrituvus, pideva 

ajasurve tajumine, motivatsiooni langus, vähenev otsustusvõime ja suurenev õnnetuste 

                                                 
22

 Niitra, S. 2004. Stress. Räägivad juhid ja hingetohtrid. Tallinn: Äripäeva Kirjastus, lk 14. 
23

 samas, lk 15 
24

 samas, lk 15 
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oht. Ebakindlustundeni, motivatsiooni puudumiseni ja lõpuks üleväsimuseni viib inimese 

võimetus olukorda kontrollida ja ise midagi selle parandamiseks ette võtta. Näiteks võib 

inimesele laastavalt mõjuda suutmatus oma ülemuse võimatutele ootustele vastata, kuna 

kolleegid ei aita, ta pole vastavat koolitust saanud või tema pingutusi ei märgata. 

Stressitekitavalt võivad mõjuda ka kõige tühisemad tegurid, mis kontrollile ei allu.
25

  

 

Stress tekib siis, kui inimene ise hindab antud situatsiooni ohtliku või ebameeldivana ja 

see hakkab mõjutama tema isikliku saavutusvõime kõrgemaid kihte. Reeglina stress on  

väga individuaalne. Isiklik hinnang stressi vallandavate tegurite ja omaenda võimaluste 

kohta neid valitseda oleneb iga inimese elu jooksul õpitud individuaalsetest kogemustest. 

Seega stressireaktsioonid võivad ilmneda inimese organismis kolmel tasandil
26

: 

 

1. Emotsionaalne/kognitiivne: raev, hirm, tajuvälja kitsenemine, mõtlemise seiskumine, 

kontsentratsioonivõime alanemine jne. 

2. Vegetatiivne: higi eritumine, iiveldustunne, surve maos, südamepekslemine jne. 

3. Muskulaarne: värisemine, krambid, lõõgastumine jne. 

 

Võib öelda ka nii, et stress on alalhoiurefleks, mis varustab keha suure hulga energiaga. 

See on inimese tavaline reageering ümbritseva keskkonna mõjutustele. Parasjagu stressi 

on hea ja vajalik, sest paneb meid tegutsema ülemäära suur ja kauakestev pinge hakkab 

aga elu pärssima.
27

  Samuti Hans Selye
28

, kes esimesena uurinud stressi, tegi kindlaks, et 

hirmu ja viha korral suureneb neerupealise hormooni adrenaliini sisaldus ja tõuseb 

suhkrusisaldus veres. Selye väitis, et selle tulemusel kiireneb hingamine, tõuseb vererõhk, 

intensiivistub südametegevus ja kasvab lihaste töövõime. Stressi selles staadiumis tunneb 

inimene end reipalt ja on valmis kiirelt tegutsema. Tema pupillid laienevad, et 

nägemisvõimet teravdada, ka kuulmisvõime paraneb. Mõne aja jooksul vajab ta vähem 

und ja ka aju töötab hästi. Siiamaani on  tegu nõndanimetatud hea stressiga, mida 

                                                 
25

 Niitra, S. 2004. Stress. Räägivad juhid ja hingetohtrid. Äripäeva Kirjastus, lk 15. 
26

 Wieczorek, T & Racsche, P & Monschau, M. 2007. Psühholoogia vanglaametnikele. Üldine 

vanglateenistus. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, lk 82. 
27

 Niitra, S. 2004. Stress. Räägivad juhid ja hingetohtrid. Äripäeva Kirjastus, lk 12. 
28

 Ramachandran, V.S. 1994. Encyclopedia of Human Behavior. Vol 4. San Diego Press, lk 311. 
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iseloomustab seisund „võitle või põgene”. Kui aga stressi toodetud keemilised ained 

jäävad verre pikemaks ajaks takistades inimesel lõdvestuda, võib olukord halveneda.
29

 

 

 

2.2. Tööstress 

 

Tavaliselt defineeritakse tööstressi (edaspidi TS) järgmiselt: TS on kogum erinevaid 

emotsionaalseid, kognitiivseid ning käitumuslikke ja füsioloogilisi reaktsioone, mida 

kutsuvad esile töö sisu, töökorraldusega seotud ja töökeskkonnas esinevad faktorid.
30

  

Töö võib inimest tiivustada ja olla positiivse stressi allikas, kuid tekitada ka ülemäära 

suuri pingeid, mis hakkavad inimese kogu tegevust pärssima. Palju oleneb seejuures  

sellest, kuidas me ise oma töötegemisse suhtume. End kirjanikuks, juhiks ja müügitöö 

meistriks nimetav Charlie Jones ütleb oma raamatus „Elu on võrratu”: „Olen õppinud , et 

elu ei ole selle tegemine, mida sulle meeldib teha.” Samas on osa seliseid elukutseid, mis 

juba oma olemuse poolest stressirohked. Näiteks töö avalikkuse ees, õiguskaitseametid, 

kus puututakse kokku traumaatiliste või vägivallajuhtumitega
31

, samuti vanglaametid, kus 

puututakse kokku kurjategijatega.  

 

Näiteks 2002. aastal sotsiaal- ja turuuuringute firma Saar Poll’i poolt läbi viidud 

uuringutulemuste põhjal leiab  28% Euroopa töötajatest, et stress mõjutab nende tervist ja 

töövõimet. Kord aastas stressis olevate inimeste hulk Eestis on 87%, 14% on pidevas 

pingelises stressis. Sotsiaalministeeriumi poolt läbiviidud uuringute alusel kannatab 38% 

Eesti elanikest stressi all. Tallinna Tehnikaülikoolis läbi viidud tööstressi uuringud 

(1992–2002) näitavad, et ametnike tööstress on viimase viie aasta jooksul pigem 

suurenenud kui vähenenud.
32

 

 

                                                 
29

 Niitra, S. 2004. Stress. Räägivad juhid ja hingetohtrid. Äripäeva Kirjastus, lk 13. 
30

 Eesti Töötervishoid 3/2002. Teaduslik-praktiline, ülevaate- ja informatsiooniajakiri. Väljaandja: 

Töötervishoiu Keskus. Lk.5 
31

 Niitra, S. 2004. Stress. Räägivad juhid ja hingetohtrid. Äripäeva Kirjastus,  lk 18. 
32

 Eesti Töötervishoid 3/2002. Teaduslik-praktiline, ülevaate- ja informatsiooniajakiri. Väljaandja: 

Töötervishoiu Keskus, lk 5. 
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Tänapäeval on selline tendents, et naised kannatavad tööstressi all enam. Põhjuseks on 

tavaliselt see, et nad kannavad sageli põhivastutust laste eest hoolitsemise ja 

perekonnaelu korralduse eest. Tavaliselt nad teevad sagedamini väikesepalgalist või 

madala staatusega ja vahetustega tööd, et sobitada kokku perekondlikke kohustusi ja 

tööd, ning kannatavad sagedamini tööalase diskrimineerimise ja ahistamise all.
33

 Samas 

praegu töötab Eesti vanglates väga palju naisi, isegi vangivalvurina. Eesti 

kinnipidamisasutustes valvavad naised mitte ainult naisi või alaealisi, vaid ka vastassoost 

kinni peetud isikuid. Seetõttu ühiskond tuleb järeldusele, et mehed lihtsalt ei ole selle 

palga eest nõus sellist tööpinget taluma. Mõnele on see riiklike garantiidega kindla 

sissetulekuga amet, millega saab oma peret toita. 

 

 

2.3. Stressorid vanglaametnike töös 

 

Esimene küsimus, mis tekib on  - miks vanglad on nii strssirohked kohad? Kui küsida 

seda vanglaametnike käest, ütlevad nad, et tegelikult nemad stressi ei põe, aga nende 

kolleegid küll. Ameeriklased nimetavad seda John Wayne’i sündroomiks. Mida ütleb 

statistika? Tõendusmaterjalid ei ole küll lõplikud, kuid surma põhjused näitavad, et 

vanglaametnikud põevad kõige rohkem südamehaiguste pärast. Seda võib põhjustada nii 

stress kui ka suitsetamine, joomine või liigsöömine.
34

 

 

Tööstress võib mõjutada iga töötajat, mis tahes organisatsiooni tasandil. See võib esineda 

igas sektoris ja iga suurusega organisatsioonis. TS mõjutab inimeste tervist ja ohutust, 

kuid ka organisatsioonide ja riikide majandustulemusi.
35

 Vanglas töötamine selles suhtes 

ei ole erand, seal on samuti palju stressoreid nagu teistes organisatsioonides, kuna 

vanglaametnikud peavad päevast päeva kokku puutuma erinevate isiksustega, kelle 

                                                 
33

 WHO väljaande Eestile kohandatud tõlge. 2006. Enesetappude ennetamine: ennetusmeetmed töökohal. 

Tallinn http://www.who.int/mental_health/media/resource_work_estonian.pdf  09.01.2009 
34

 Cooke, D. J., Baldwin, P. J. & Howison, J. 1993. Psychology in prisons. London & NY: Routledge, lk  

127. 
35

 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri veebileht.  Stress. 

http://osha.europa.eu/topics/stress/index_html?set_language=et 09.01.2009 
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käitumine on etteaimamatu. Samuti vanglaametnik peab olema tavalisest töötajast 

aktiivsem ja kiirema reaktsiooniga.
36

 

 

Samuti uurimused on näidanud, et töö vanglas koormab inimest kõige enam vaimselt.  

Kalimo ja Senne viisid 1978. aastal 800 Soome vanglatöötaja hulgas läbi tööstressi 

uuringu ning leidsid, et vangla personal tunnetas oma töös kõige rohkem psüühilist 

pinget. Põhjusteks on välja toodud järgmised tegurid
37

: 

 

1) kinnipeetavate suhtumine personali on valdavalt negatiivne, kuna kinnipeetavad 

isikud ei ole vanglas vabatahtlikult; vanglatöötajal pole võimalik nii öelda kliente 

valida, vaid peab kõigiga toime tulema; 

2) töökeskkonna eraldatus, suletus (asumine vangla territooriumil); kui elukoht on 

vangla lähedal, pole kerge vahetada ametit. Muidugi negatiivne reageerimine 

vanglakeskkonna mõjudele sõltub vanglaametniku individuaalsetes omadustest; 

3) eriolukorrad ja nendele järgnevad süüdlaste otsimised, toe puudumine 

töökaaslastelt; 

4) organisatsiooni hierarhiline iseloom, mis tekitab võõrandumist; 

5) vanglatöötajate omavahelisi pingeid põhjustavad rollide ebaselgus; 

6) töö vastuolulisus ehk põhivastuolu kontrollimise ja toe andmise vahel; 

7) organisatsiooni hierarhiline iseloom, mis tekitab võõrandumist; 

8) avalikkuse suhtumine vanglatöösse on peamiselt negatiivne, töö ei leia 

tunnustamist. 

 

Vangaametnikuks olemine ei ole kindlasti mõeldud igaühe jaoks. Vanglaametnikud on 

üleriigiliselt mures, mida põhjustavad ohtlikust tööst tingitud tööpinge, pikad töötunnid, 

madalad palgad. Töötajad on teadlikud, et sellised püsimatud tingimused, kus on kinni 

pandud grupp inimesi, kes ei taha olla piiratud kellegi poolt on väga ohtlikud ning võivad 

kajastuda mässudena, pantvangikriiside või muu korrarikkumisega. Paljud mõistavad, et 

selline töö võib olla tõesti piinarikkas. Seda näevad ka töötajate pered. Nad näevad ja 

                                                 
36

 Cooke, D. J., Baldwin, P. J. & Howison, J. 1993. Psychology in prisons. London & NY: Routledge, lk 

127. 
37

Justiitsministeerium, vanglate osakond. 2002. Sotsiaaltöötajate käsiraamat. Talinn: Justiitsministeerium, 
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tajuvad tööst põhjustatud stressi oma armastatute silmadest, tööst põhjustatud füüsilistest 

haigustest, käitumisest ja vaimsest rõhutusest.
38

 

 

Iga organisatsioon või sotsiaalne struktuur, mis koosneb grupist inimestest, keda hoitakse 

vangistuses vastu nende tahtmist ja grupist, kes tagab selle, et nad ka oleksid kinni tagab 

selle, et organisatsioonis valitseb stress. Kui oldakse vangistatud teatud elanikkond, siis 

nende soov on tunda ennast võimalikult mugavalt ja vabalt kogu kinnipeetava karistusaja. 

Vanglaametnikud on aga need, kes piiravad nende soovi end tunda vabalt. Seega valitseb 

pidev sisseehitatud pinge ja manipulatsioon.
39

 Vanglaametniku positsioon süsteemis on 

kindlalt määratud. Tema vastutus on väga suur, aga valikuvõimalus ja otsustusvõimalus 

väike. Paljud vanglaametnikud on masenduses sellepärast, et arvavad, et neist kõrgemal 

ametipositsioonil olevad töötajad ei arvesta nendega, ei tea midagi sellest süsteemist ja 

seega langetavad otsuseid, mis ei ole kõige paremad kinnipidamisasutuste ning 

kinnipeetavate suhtes.
40

  

 

Vahel on tegu olukorraga, kus ametnik peab täitma ülesandeid, mille eest ta ei saa 

vastutada. Siiski leidub ka palju töötajaid, kes väidavad, et töö korrektsiooniasutuses ei 

kujuta endast suuremat stressi kui muu elu. Paljud töötajad tulevad korrektsiooniasutusse 

mõnest militaarasutusest, treenitult ja distsiplineeritult. Paljud arvavad, et hoopis 

suheteprobleemid on need, mille pärast töötajad otsivad abi proffesionaalsetelt 

nõustajatelt, mitte korrektsioonitöö.  

 

Tööst lähtuvalt ümbritseb stress vanglaametnike ka väljaspool korrektsiooniasutust ehk 

vanglast. Üheks selliseks teguriks nagu juba varem oli mainitud on kehv üldsuse 

arvamus. Meedia on kajastanud korrektsiooniga seonduvat negatiivses valguses, 

tembeldades ametnike mõttetute, rumalate ja loomalike süüdistajatena. Tegelikult ei ole 

asjaga mitte kursis olevatel inimestel aimugi millega vanglaametnikud tegelevad. 

Vanglaametnikelt küsitakse rumalaid küsimusi, et kas nad peksavad pidevalt 

                                                 
38
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39
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kinnipeetavaid. Sellepärast ei paljastagi paljud ametnikud oma tuttavatele, kaaskonnale ja 

meediale oma tegelikku ametit, vaid vastavad, et nad teenivad oma riiki.
41

  

 

 

 

2.4. Vanglaametnike tööstressi tagajärjed 

 

Stressi tagajärjel võivad vanglaametnikud kannatada peavalude, kõhuvalude, seljavalude, 

krampide, kõrge vererõhu, südameattakkide all. Vanglaametnik peab olema kättesaadav 

ka personaalsel ajal, kuid selle arvelt ametnik kannatab. Sellest tingitud stress võib 

koguneda seni, kuni enam taluda ei suudeta. Sel juhul mõni plahvatab ja ei suuda enam 

ennast kokku võtta ning ollakse sunnitud abi otsima. Paljud ametnikud ei otsi abi ennem 

kui see on hädavajalik. Selle asemel nad justki ootaksid, kuni stress põhjustab kriisi ja 

nad ei suuda selle tõttu enam funktsioneerida.
42

 Stressi põhjused võivad olla erinevad, 

nad võivad kujuneda ja mõjutada meid erinevatel eluaastatel. Stress võib viia kuni 

psüühiliste ja psühholoogiliste haigusteni, probleemideni tööl, raskendatud suhetele 

perekonnas ja ühiskondlikus elus, võib viia kuni sõltuvuseni ja ka kriminogeense 

käitumiseni.
43

  

 

TS võib viia erinevate psühholoogiliste häireteni. Kui teiega juhtub korduvalt probleeme, 

siis see tekitab sinus ebameeldivat tunnet. Tagajärjed võivad olla tõsised ja koguni 

pöördumatud. Stressirohked olukorrad viivad rahutuseni, depressioonini, vaimse 

haiguseni ja suidsiidliku käitumiseni. Depressioon ja rahutus on kõige tavalisemad selle 

puhul. Depressioonis olev isik elab läbi kurbust, nutab tihti, ärritunud, kahtleb endas, 

maailmas ja tulevikus. Kui inimene mõtiskleb suitsiidi üle, siis kõige tavalisem on see, et 

ta vaevleb unehäirete pärast, nende kaal võib hüpata kord üles, kord alla. Näiteks 

Glasgow’is esineb depressioon 37% elanikest.
44
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Rahutust põevad inimesed ei suuda keskenduda, nad võivad olla hirmul praktilistes 

olukordades näiteks tööle minnes. Londoni õppeasutustes on 72% inimestest põevad 

stressi ning neil ilmnevad raskused selle tõttu, nende psühholoogiline heaolu on 

ohustatud.
 
Samuti mõningatel juhtudel, kõige haavatavamad inimesed võivad tunda 

tugevat vaimset lööki ning võivad endalt elu võtta. See ilmneb tugeva stressilöögi tõttu 

või kroonilise stressi põemise tagajärjel. Kusjuures paljud uuringud Edinburghis näitasid, 

et hirm olla töötu ja sellest tingitud stress võib samuti viia suitsiidini.
45

  

 

Enamik meist nõustub sellega, et stressirohke läbielamine võib viia inimesed rahutuseni 

ja depressioonini. Igatahes, siin on mõningad tõendused, mis võivad viia minimaalse või 

suure stressini. Minimaalsel stressi puhul võib esineda: peavalu, väsimus, 

kotsentratsioonihäired, unehäired, seedehäired, ja võib-olla üllatab, aga ka kananahk.  

Halvemal juhul võib stress viia koguni vererõhutõveni, kroonilise südamehaigusest kuni 

seksuaalse häiretuseni. Näiteks 34% haigestunud apenditsiiti on põhjustanud stressist. 

Stressi mõjud võivad olla väga tugevad.
46

 

 

Stressirohked läbielamised võivad viia perekonnasiseste probleemideni ning 

probleemideni ühiskonnas. Keegi, kes on stressis muutub ärritunuks ning võib viia kuni 

konfliktideni elukaaslaste vahel. Kui keegi on pikaajalises ärrituses, hakkab ta sõpru ja 

töökaaslasi vältima. Tavaliselt ta ei käi enam klubides või sõprade juures külas.
47

 Samuti 

stress võib viia sõltuvuseni. Selle all mõeldakse liigsöömist ja –joomist, liigset alkoholi 

tarvitamist, ravimite ja narkootikumide tarbimist. Paljud inimesed, kes põevad stressi 

arvavad, et kui nad söövad või joovad palju, aitab see neil stressist lahti saada.  Kui 

selline tegevus jätkub, võib see viia sõltuvuseni, mis viitab omakorda tervisehäireteni. 

Stressirohked olukorrad võivad viia ka kriminogeense käitumiseni. Kriminogeenseid 

käitumisi on erinevaid. Kõige tavalisemad on selle puhul poeröövid. See küll esineb 

erandjuhtudel, aga stress võib küll olla põhjuseks.
48
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Nii nagu viib stress probleemideni kodus, nii teeb ta seda ka töö juures. New Jersey 

vanglainspektorite seas läbi viidud uuringus leiti kolm peamist tööstressiga seonduvat 

probleemi: esiteks, inspektorid, kes põdesid stressi, ei käinud korralikult tööl, puudusid 

tihti; teiseks, toimus erialane taandareng või degradatsioon; kolmandaks, tekkisid 

tähelepanuhäired - nad ei olnud enam nii kiired reageerijad nagu varem. Samuti 

muutuvad tööstressis vanglaametnikud argumentatiivseteks ja tundetuteks või apaatseteks 

ja tõmbuvad kõiges tagasi. Need asjaolud võivad aga tulevikus viia suurte 

probleemideni.
49

 

 

 

 

2.5. Rollikonflikti näide - Stanfordi Vanglaeksperiment 

 

Rollikonflikt vanglaametnike töös on tavaline nähtus. Rollikonflikti hea näide on  

psühholoogide Philip Zimbardo, Craig Haney’, W. Curtis Banksi ja David Jaffe poolt 

Stanfordi Ülikoolis 1971. aastal läbiviidud katse, mida tuntakse Stanfordi 

vanglaeksperimendi nime all. Uurimuse eesmärgiks oli vaadata, kuidas mõjutab 

noorukite käitumist see, kas nad satuvad juhuslikult vangi või vangivalvuri rolli. 

Järgnevalt ei peatu me pikemalt Zimbardo vanglaeksperimendi ümberjutustamisel, vaid 

püüame analüüsida, miks üks või teine osapool oma rolli just nii välja mängis ja kuidas 

roll osaleja käitumist mõjutas.  

Kui esimesel päeval suhtusid nii vangid kui valvurid oma uude keskkonda ja rolli naljaga, 

siis juba teisel päeval hakkasid vastavad rollid käitumises eristuma. Tekkisid esimesed 

vastuolud, sest ei oldud veel täielikult oma ossa häälestatud. Mida edasi arenesid 

konfliktid, seda enam hakkasid osapooled omama vastavat hoiakut. Tekkisid juhid 

vangide seas ja valvurid hakkasid koostööd tegema, et mängureeglitest kinni pidada: 

allutada vangid korrale, kasutamata füüsilist vägivalda nagu Zimbardo korduvalt rõhutas. 

Aga miks hakkasid asjad nii töötama, nagu filmis näidati? Valvurid jagunesid keskeltläbi 

kaheks: pooled suutsid jääda siiski realistlikuks ning said enam-vähem lõpuni aru, et tegu 

ei ole pärisvanglaga, samas eristus ka üks sadistlik vangivalvur, kes hakkas oma võimu 
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kuritarvitama, alandades vange kõikvõimalikul moel. Ta kujunes valvurite seas omalaadi 

juhiks, kelle tahte vastu ei julgenud või ei tahtnud keegi astuda. Võib-olla kardeti, et kui 

tekivad omavahelised vastuolud, näevad seda ka vangid ja siis on suhteliselt võimatu neid 

kontrollida. Järelikult käituti nii, nagu mugavam oli, tehti vastavalt ühe meeskonnaliikme 

tahte järgi ja ülejäänud jäid passiivseks, oodates lihtsalt eksperimendi lõppu.
50

  

Zimbardo katse tõestas, et inimestel on alati varjatud külgi, mis teatud tingimustes 

avalduvad. Selgus, et on palju erinevaid aspekte, mis inimest mõjutavad. Alustuseks 

kindlasti absoluutselt võõras keskkond ja kaaslased, kellega tuleb kohaneda või kelle 

vastu võitlema hakata. Tähtis on ka kollektiivi vaimsus ning koostöövõime. Kui see 

puudub, tuleb muutuda kas passiivseks kannatajapooleks või asuda liidrikohale, et enda 

lootusetut olukorda muuta. Oluline on siiski ka psühholoogiline surve, tänu millele 

muutub reaalsusetaju häguseks või kaob sootuks. Igatahes näiliselt lihtne katse 

tõenäoliselt muutis neid inimesi väga pikaks ajaks. Eks enamus meist on teatud olukorras 

soovinud omada rohkem võimu millegi või kellegi üle. Neil katseisikutel, kes sattusid 

mängima vangivalvuri rolli tuli selline võimalus ette ning eksperimendi kulg näitab hästi, 

kuidas võim inimesed käituma paneb. 

 

Käesoleva lõputöö autori arvates tekkisid suured probleemid sellepärast, et valvuritel ei 

olnud konkreetseid käitumisjuhiseid, nende ülesanne oli lihtsalt vanglas kord säilitada. 

See näitab selgelt, et kui töökohal ei anta inimesele täpset ametikirjeldust ning ei 

võimaldata spetsiaalset väljaõpet, siis tagajärjeks võib olla ebaprofessionaalne ja 

ebaeetiline käitumine. Õnneks tänapäeval on selline probleem Eesti vanglates lahendatud 

- nagu paljudes teistes organisatsioonides, on ka vanglasüsteemis olemas ametijuhendid, 

mis reguleerivad vanglaametnike tööülesandeid ning tööalast käitumist. Samuti 

probleemide põhjuseks võiks olla kontrolli puudumine oma käitumise üle. Eksperiment 

näitas seda, et neid ei karistanud keegi võimupiiride ületamise eest. See veel kord tõestab 

seda, et valvurite tööülesanded ja kohustused peavad olema täpselt reguleeritud 

seadusandlusega. 

                                                 
50

 Philip G. Zimbardo’s Web Site.1999-2008. Prison Experiment  http://www.prisonexp.org/ 02.03.09 

http://www.prisonexp.org/


 23 

2.6. Toimetulek tööstressiga 

 

Tööstressil on kolm iseloomulikku tahku. Esiteks hõlmab tööstress üldjuhul nii 

organisatsiooni kui selle töötajaid. See ei ole töötaja isiklik mure, millega tal üksi ja 

omaette tuleb toime tulla. Teiseks kaasnevad tööstressiga negatiivsed tagajärjed nii 

organisatsioonile (alanenud tootlikkus ja kvaliteet, tööjõu voolavus) kui töötajale 

(tervisehäired, negatiivsed emotsioonid, töövõime vähenemine). Kolmandaks, eeldab 

tööstress nii organisatsioonilisi kui personaalseid lahendusi.
51

 Seega peab tööstressiga 

tegelema kahel tasandil- indiviidi ja organisatsiooni.  

 

 

2.6.1. Indiviid ja tööstressiga toimetulek  

 

Individuaalseid stressiga toimetuleku viise on mitmeid. Kolm põhilist viisi on enesetunde 

leevendamine, olukorda muutmine ja suhtumise muutmine. Enesetunde leevendamiseks 

võib proovida lõõgastuda, liikuda, teha sporti, hingamisharjutusi. Olemas on ka 

spetsiifilised regulatsioonivõtted, nagu autogeenne treening, meditatsioon jne. Erilisemad 

tehnikad on veel kujutlusmatkad ning muusika- ja värviteraapia. Enesetunde 

leevendamine tegeleb niisiis mitte niivõrd stressi põhjustega kui just emotsioonidega, 

mida stress tekitab.
52

   

Olukorra muutmiseks tuleb inimestel otsida juurde täiendavat infot, kuulata nõuandeid ja 

planeerida oma tegevust, omandada uusi oskusi ning parandada oma staatust.
53

  Stressiga 

tegelemiseks kui niisiis tegelda selle võimalike põhjustega. 

Suhtumise muutmiseks tuleb püüda ignoreerida häirivat, peatada mõte. Tuleb proovida 

hoida oma tunded vaos ja leida sobivaid võrdlusi enda kasuks. Sageli võib abi olla 

olukorra tähenduse ümberhindamisest ja endale optimismi sisendamisest. Oma 

emotsionaalse tervise hoidmiseks tuleks tegelda enda arendamise ja eneseavastamisega, 
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valmistada üllatusi endale ja teistele. Elus peaksid valitsema isikliku elu ja töö tasakaal 

ning head suhted, mis on hoolivad ja usaldavad. Ka lemmiklooma pidamine stressist 

hoidumiseks on väga hea võimalus. Peale selle tuleb osata planeerida oma aega ja 

lahendada probleeme. Emotsionaalse tervise hoidmiseks on vaja olla ka füüsiliselt heas 

vormis, tegelda kehakultuuriga ja sealjuures mitte üle pingutada. Selleks on näiteks 

mõnedes Eesti kinnipidamisasutustes nagu Tallinna, Murru, Tartu ja Viru Vanglates 

eraldi ehitatud spordisaalid, kus võib tööpäeva jooksul teha natuke sporti. Tunne, et 

oleme oma elu peremehed, on eelduseks, et stress ei saa meile liiga teha.
54

 

Üks kõige positiivseimaid tulemusi stressi uurimise käigus on olnud see, et kõige suurem 

abi on perekonnalt, sõpradelt ja sinu kolleegidelt. Vangla personal on tihedalt seotud ja 

annab toetust selle liikmetele. Ilmselgelt tundub see liiga lihtne öelda, aga kõige 

efektiivsem viis hakkama saada stressiga on leida keegi kindel isik, kes aitab sind sinu 

probleemides. On väga tähtis see, et valiksid õige inimese. Sa pead usaldama teda ja 

olema kindel, et ta ei paljastaks sinu isiklikke jutte. Sa pead tundma seda, et nad saavad 

aru sinu jutust, mida sa räägid. Kui sul on keegi selline inimene, siis temaga rääkimine 

võib olla väga efektiivne viis saada üle stressist. Sellise inimese võid leida oma sõprade, 

kolleegide hulgast või oma perekonn seas. Lisaks profesionaalne toetamine võib olla 

hangitud vaimulikust või üldisest praktilisest kogemusest, või siis näiteks psühiaatrilt, kes 

töötab vanglas.
55

 

Mõned teadlased soovitavad TSi ennetamiseks kasutada edasiviivat iseendaga rääkimist. 

Kui enamus meist on stressis, siis me kipume omama igasuguseid mõtteid, pilte ja 

tundeid, mis meie peast läbi lähevad. Kui me tunneme end murelikult ja pinges, siis need 

mõtted, pildid ja tunded omandavad negatiivse varjundi. Võimalik, et me muretseme 

enda pärast, oma tuleviku pärast ja oma maailma pärast. Sagedasemad negatiivsed mõtted 

on: „ma olen kasutu selles töös”, „ma ei saa kunagi tööd õigeaegselt valmis” või „ pole 

sellist võimalust, et ma saaksin ametikõrgendust”. Kui sa oled stressis ja üsna rusutud, 

siis on oluline kasutada positiivset iseendaga rääkimist. Iseendaga rääkimine on lihtsalt 

öeldes rääkimine endaga, mitte kõvasti vaid oma mõttes. Positiivset iseendaga rääkimist 
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võib kasutada erinevates situatsioonides, et aidata end toime tulema stressirohkete 

kogemustega. Need sisaldavad 1) enne stressirohkesse kogemusse sattumist, 2) kui see 

juba juhtub, 3) kui sa tõesti tunned end pinges ja olukord tundub väljuvat kontrolli alt, 4) 

pärast seda, kui see on juhtunud.
56

 

 

1) Eeldades, et sul on vaja minna edutamisel komisjoni ette. Enne kui sa sinna lähed, 

võid sa öelda järgmisi asju endale: a) „ Peab säilitama rahu ja harjutama seda, 

mida ma kavatsen komisjonile öelda.” b) „Ma tean, et mina ja minu töö on 

õiglane šanss saada edutamist.” c) „Minu ülesanne intervjuu ajal on näidata end 

kõige positiivsemast küljest.” 

2) Kui sa lähed komisjoni ette võid sa istuda ja mõelda rahulikult enda ette: a) „Olen 

rahulik, ma olen varemgi komisjoni ees olnud, pole probleemi.” b) „Ma suudan 

end kontrollida, kõik läheb hästi, lihtsalt kuulan mida küsitakse.” 

3) Kui asjad tunduvad minema valesti, siis võid endale öelda: a) „Ma teadsin, et see 

pole lihtne, aga ma ei anna alla.” b)  „Ära anna alla, proovin seda teist taktikat.” c) 

„Püsi rahulikult, lõdvestu, hinga sügavalt sisse ja välja.” d) „OK, kui ma sel korral 

edutamist ei saa, siis ma saan selle järgmisel korral.” 

4) Mida sa saad endale öelda kui see kõik läbi on: Kui see oli edukas: a) „See oli 

tõesti hea, ma sain sellega hästi hakkama.” b) „Hästi tehtud, ma näitasin neile 

kellega neil tegemist on.” Kui sa polnud edukas: a) „Hea küll, ma andsin endast 

parima, ma vajan rohkem kogemusi, võibolla ma pole valmis veel saama 

ülemuseks.” b) „Sa ei saa neid kõiki võita ju.” c) „Kui ma vaatan üle mida ma 

valesti tegin, siis järgmisel korral ma samu vigu ei tee ja läheb paremini.”  

 

Need on ainult mõned enesega rääkimise lausete näited - iga inimene peab endale omad 

laused välja mõtlema. On oluline, et sa töötaksid välja positiivse enesega rääkimise 

laused ja mitte lasta negatiivsetel lausetel segada sinu mõtlemist. Kui sa oled need 

kirjutanud kusagile paberile üles, siis need võivad tunduda võltsid kuid meie mõtted ja 

tunded mõjutavad mõlemat nii füüsilist kui vaimset heaolu. See pole see mis meiega 

juhtub, vaid moodus kuidas me mõtleme ja tõlgendame seda, see teeb meid kurvaks ja 
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pingeliseks ja võivad esineda füüsilised tagajärjed; niiviisi on oluline, et sa saaksid 

kontrolli alla „negatiivse hääle”, mis on sinu peas. 

Psühholoogi diplomiga ajakirjanik Sirje Niitra
57

 lisab eelpoolkirjeldatule veel järgmiseid 

tööstressi leevendamise võimalusi: 

1. märka stressi tunnuseid ja muuda kohe midagi oma elu- või töökorralduses; 

2. väldi ületunde ja hoia nädalalõpud vabad enda ja lähedaste jaoks; 

3. pea stressipäevikut ja märgi sinna ka need tegevused, mis aitasid lõõgastuda; 

4. õpi inimeselt, keda stress ei vaeva; 

5. ära luba rohkem, kui teha suudad; 

6. kavanda alati ajavaru; 

7. tea, et probleem on väljakutse, millega tegelemine nõuab pühendumist ja 

enesekontrolli. 

 

2.6.2. Toimetulek tööstressiga organisatsiooni tasandil 

 

Inimene töötab kõige paremini ja säilitab töövõime pikaks ajaks, kui ta on optimaalselt 

pingestatud. Seetõttu on oluline, et juht jälgiks olukorda organisatsioonis ja saaks võtta 

õigel ajal kasutusele meetmeid vältimaks distressi tekkimist töötajates.
58

 Ülesande ja 

rolliga seotud tööstressi saab vähendada, kui organisatsioonil on selgelt formuleeritud 

eesmärgid ja strateegia ning need on ka kõigile töötajatele teada. See annab aluse 

eesmärkidele vastava struktuuri loomiseks ja ametijuhendite koostamiseks. Näiteks Eesti 

vanglates on olemas oma ametijuhendid, kus on toodud kohustuste ja ülesannete täpne 

kirjeldus, mis annab töötajatele kindlust nii oma rolli osas kui otsuste vastuvõtmisel. 

Inimestevahelisi suhteid aitab ühest küljest parandada kõik töö korralduse, juhtimisstiili 

ja organisatsioonikultuuriga seonduv. Teisest küljest tuleks kasuks võimalikult täpse 
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ettekujutuse omamine iseenda suhtlemisomadustest ja sellest, kuidas teised meid tajuvad. 

Suhtlemistreening või meeskonnatreening ei tohiks kellelegi ülearune olla.
59

  

Stressirohkete ametitega nagu vanglaamet kaasnevaid tööstressi tekitavaid 

keskkonnategureid on võimalik muuta. Näiteks arenenuma tehnoloogia või turvalisemate 

seadmete kasutusele võtmine, mis vähendavad kahjulike tegurite mõju, või sõbralikuma 

või perekondlikuma töökeskkonna loomine, mis kaitseb töötavaid naisi. Paljudes maades 

on sellele lisaks kehtestatud seadusi, mis parandavad töötajate kindlustunnet, 

reguleerivad vallandamisprotseduure ja sätestavad töövõimetuse menetlemise korda. 

Kuna tööstress on keskkonnategurite ja individuaalse haavatavuse koosmõju tagajärg, 

peavad töötajad ja organisatsioonid tegema koostööd, et tööga seotud stressoreid 

vähendada. Töötajatega tervise ja heaolu programmide toetusel ainu-üksi üksikisikutele 

keskendudes ja organisatsioonilised stressifaktorid arvestamata jättes ei ole võimalik  

vältida ei stressiga seotud probleeme ega nendest tingitud potentsiaalseid fataalseid 

tagajärgi.
60

 

 

Samuti jätkuv täienduskoolitus vanglaametnikele võib toetada töötaja tööalase 

identiteediarendamist, pakkuda kindlustunnet töö sooritamisel ja kergendada 

töökeskkonnas toimuvat tööalast keskustelu. Kui mingi töö jaoks on inimest vaja, tuleb 

alati mõtelda, milliseid omadusi tegevuse õnnestumiseks vajatakse.
61

 Töötajate 

koolitamisega saavutatakse rohkesti eeliseid: motivatsioon tõuseb, tööeesmärke 

täidetakse ja tööohutus paraneb. Kuna inimesel on kalduvus aja kuludes asju unustada, 

tuleb teatud perioodile tagant pidevalt organiseerida töötajatele õpetuse ja teadmiste 

uuendamisvõimalusi. 

 

Hädaolukordi tuleks ka harjutada eelnevalt, eriti vanglates. Esimesel korral paanikasse 

sattudes võib kergesti juhtuda nii, et asjad lähevad meelest ära. Kui olukorda on piisavalt 

harjutatud, siis ei põhine tegevusmudel ainult teoorial.
62
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Veel üheks heaks lahenduseks, et vähendada tööstressi, võiks olla töö laiendamine ehk 

uute tegevuste sisseviimine töötaja töösse. Eesmärgiks on endisest mitmekülgsem 

tegevustik, kusjuures ka tegevust pikendatakse. Töötajale püütakse anda võimalus kogu 

tööprotsessi mõjutada, nii et ta enda tööpanus kogu tööprotsessis oleks nähtav.
63

 

 

Samuti ka professionaalne abistaja vajab tuge ja abi. Tööstressi ja läbipõlemise 

ennetamiseks on olemas erinevad võimalused, nagu näiteks supervisioon ja debriifing.
64

 

Supervisiooni all mõistame eelkõige inimestega töötavatele professionaalidele, aga ka 

pool- või paraprofessionaalidele, seal hulgas vabatahtlikele töötajatele pakutavat tööga 

seotud nõustamist, mille eesmärkideks on tööressursi taastamine, üldine professionaalne 

areng, muuhulgas tööks vajalike omaduste arendamine ning suhtlemiskompetentsi 

tõstmine, mida soodustab süstemaatilises nõustamisprotsessis toimuv töötegevuse 

teadvustamine ning analüüs. Organisatsiooni supervisioonis, kus töötatakse eelkõige 

organisatsiooni eesmärkide, nende saavutamise teede, vajalike muudatuste ja nende 

läbiviimise strateegiatega, toimub töö mitmel tasandil, individuaal- ja grupivormis, 

vajadusel ka dokumenteeritud materjalidega.
65

 

 

Debriifingu all mõistame grupis läbiviidavat õnnetuses, avariis või muus traumaatilist 

kriisi põhjustada võivas sündmuses osalenute, ohvrite või abistajatega tehtava kriisitöö 

vormi. Drebriifing võimaldab juhtunud läbi töötada, suurt ärevust ja pingeid maha 

laadida, saada ühesugust ettekujutust toimunust seeläbi vältida kuulujutte ja eksitavaid 

väärtõlgendusi, selgitada enimkannatanud ohvrid. 

 

Psühholoogilises plaanis seisneb drebriifingu peamine eesmärk kriitiliste olukordade ja 

sündmuste traumeeriva mõju vähendamises ja raskekujuliste hilis- tagajärgede 

preventsioonis. Lõppkokkuvõttes aitab selline kriisitöö ja üldse psühholoogiline kriisiabi 

kaasa töötajate töövõime organisatsiooni normaalse tööelu taastumisele. Kindlasti on 

oluline debriifingu korraldamine töökohal pärast mõne töötaja hukkumist töökohustuste 

täitmisega seoses. Samuti võib osutuda vajalikuks debriifing kombineerituna 
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individuaalse kriisitööga juhtumitel, kui mõne töötaja tegevusega seoses hukkusid või 

said vigastada inimesed. Asutuse juhtkonnal tuleks hoolitseda selle eest, et debriifingu 

vormis pakutaks abi õnnetuses ellujäänutele ning nende kaaslastele ja kolleegidele suurte 

või inimohvreid nõudnud asutuses aset leidnud tulekahjude, plahvatuste ja mida iganes 

järel.
66
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3. UURIMUS 
 

 

 

3.1. Uurimisprobleemi püstitus ja metoodika 

 

 

Töö eesmärgiks on anda ülevaade tööstressi kujunemise erinevatest käsitlustest ning 

täpsemalt käsitleda vanglaametnike tööstressi. Samuti näidata erinevaid tööstressiga 

toimetulemise viise, mis võimaldaksid vanglaametnikel endil ning vanglal kui 

organisatsioonil muuta töökeskkond võimalikult vähe stressitekitavaks ning töö 

tulemuslikumaks. 

 

Eesmärgi saavutamiseks on lõputöö raames püstitatud järgmised ülesanded: 

 anda ülevaade vanglaametnike tööstressist; 

 koostada ja viia läbi ankeetküsitlus vangivalvurite hulgas; 

 analüüsida vanglaametnike tööstressi põhjuseid; 

 selgitada laager- ja kambertüüpi vanglate erinevusi. 

 

Hüpoteesiks on eeldus, et : 

a) Eesti vanglasüsteemis töötavate vangivalvurite hulgas on põhiliseks tööstressi 

tekitajaks 

 rollikonflikt ehk ebasobivad rollid ja ebaselged ülesanded tööl; 

 negatiivne avalikkuse suhtumine; 

 meeskonnatöö puudumine. 

b) Laager- ja kamber tüüpi vanglates töötavate vangivalvurite tööstressorid on erinevad. 

 

 

3.2.  Meetodi valiku põhjendus 

 

Andmete kogumiseks valis uurimuse autor ankeetküsitluse. Ankeetküsitlus sobis 

andmete kogumiseks kõige paremini, kuna uuritavaid on suhteliselt palju. Ankeetküsitlus 

on kõige mugavaid meetod uurimuse läbiviimiseks. Sellel juhul me räägime 
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kvantitatiivsest meetodist, mis on oma kohal näiteks ankeetide, arvandmeid esile toovate 

testide kasutamisel. Antud uurimismeetod on otsarbekas
67

, kuna: 

 

 lõputöös võib toetuda kindlale teooriale või mudelile; 

 uurija leiab statistiliseks analüüsiks piisavalt suure valimi; 

 uurija soovib ja oskab olla oma materjali suhtes erapooletult objektiivne; 

 uuring on fokuseeritud selgelt eristatud probleemide uurimisele ja hüpoteeside 

kontrollimisele; 

 

 

3.3. Meetodi kirjeldus 

 

Küsitluse läbiviimiseks valmistas töö autor ette küsimustikud, võttes aluseks lõputöö 

sissejuhatuses püstitatud hüpoteesid ja lõputöö raames püstitatud ülesanded. Ankeedi 

koostamisel on aluseks võetud Manchesteri ülikooli professori Cooperi tööstressi mudel, 

mille kohaselt eksisteerib 5 stressiallikad. Need on töökoormus, roll organisatsioonis, 

töösuhted, organisatsiooni struktuur ja mikrokliima, karjääri teostamine ning kodu-töö 

konflikt. 

 

Küsimustik koosneb 31 küsimusest, millele vastaja peab vastama skaalal selgitamaks 

välja väljakujunenud hoiakuid (1 - üldse mitte; 2 - üsna vähe; 3 - mingil määral; 4 - üsna 

palju; 5 - väga palju). Samuti on antud vastajatel võimalus vastata kuuele avatud 

küsimusele. Küsimustik on esitatud LISAS 1. 

 

Ankeedi koostamisel on kasutatud nii avatud kui ka kinniseid küsimusi. Avatud 

küsimused esitati eesmärgiga teada saada individuaalset hinnangut või seisukohta. 

Kinniste küsimuste puhul pidi vastaja valima sobivaima vastusevariandi. 

 

                                                 
67

 Kidron, A. 2007. Uurija käsiraamat. Mis ja milleks? Kuidas? Mis meetodil? Teadus-  ja 

rakendusuuringuist psühholoogias. Tallinn : Mondo, lk 35 
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Küsimustike jaotamise käigus informeeriti vastajaid ehk vangivalvureid täiendavalt 

sellest, kes uurimust läbi viib ja mis eesmärgil seda tehakse. Samuti teavitati osalejaid 

küsimustiku anonüümsusest. 

 

 

3.4. Valim  

 

Oma lõputöös autor tugineb lisaks teoreetilisele ainestikule veel vangivalvurite seas läbi 

viidud ankeetküsitluse analüüsile. Autori poolt oli koostatud küsimustik, mis oli jagatud 

Talinna, Harku, Tartu ja Viru Vangla vangivalvurite hulgas.  

 

Koostatud küsimustikke oli kokku 100 eksemplari ehk iga vangla sai 25 eksemplari, 

tagastati kokku 100. Kokku sai arvestatavaid vastuseid 100, millele tuginedes on 

koostatud analüüs, et selgitada välja vanglaametnike tööstressi põhjuseid. 

 

 

3.4.1. Vastajate jaotus soo alusel 

 

Vastajatest 44 vastajatest olid naised ja 56 olid mehed. Joonise kohaselt on näha, et 56% 

vastajatest olid mehed ja ülejäänud 44 %  naised. (vt Joonis 2) 
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Joonis 2. Vastajate jaotus soo alusel 
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3.4.2. Vastajate jaotus vanuse järgi 

 

Vastajate vanuse põhjal jaotati vanused vahemikesse 20 kuni 29,  30 kuni 39 ning 40 ja 

vanem. Esimesse kategooriasse määratlesid end 68 vastanutest, teise kategooriasse jäi 3 

vastanutest. Viimasesse kategooriasse 40 ja rohkem vastas ennast olevat 4 ametnikku (vt 

Joonis 3).  
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Joonis 3. Vastajete jaotus vanuse alusel 

 

 

 

3.5. Uuringu tulemused 

 

Järgnevalt on välja toodud küsitlusega kogutud materjali tulemused ja nende analüüs. 

Esialgu küsitlustulemuste analüüsimisel pöörati peatähelepanu teguritele, mis vastanute 

ehk vangivalvurite hinnangute kohaselt olid enim stressi tekitavad või olid vähim stressi 

tekitavad, samas sellele millised erinevused esinesid laager- ja kambertüüpide vanglate 

stressitegurite vahel on. Samuti kõik uurimuse tulemused on esitatud tabelina LISAS 2. 

 

Uurimuse käigus ilmnes, et kõige rohkem tajuti vanglates stressitekitavatena (vt LISA 3): 

rollikonflikti (keskmine 4.0), liiga palju vastutust (keskmine 3.6), ebapiisavat toetust 

osakonna poolt (3.4), vahetustega tööd (keskmine 3.2), meeskonnatöö puudumist 
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(keskmine 3.1) ning kõige vähem stressitekitavatena tajuti raskuseid ülemusega 

läbisaamisel (keskmine 1.6), konflikte kolleegidega (keskmine 1.6), kaebuste järgnevat 

diskrimineerimist (keskmine 1.6), ületunde (keskmine 1.6), jooksvat kohustusliku 

aruandlust alt ülespoole (1.8) (vt LISA 3, Tabel 2 ja Joonis 12 ). 
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Joonis 12. Hoiakud stressi tekitavate tegurite suhtes 
 

 

Järgnevalt on välja toodud küsitlusega kogutud tulemused ja nende analüüs, mis on 

vajalikud käesoleva lõputöö hüpoteeside kinnitamiseks. Seega järgnevalt on kirjeldatud 

järgmised põhilised stressitegurid nagu rollikonflikt ja meeskonnatöö puudumine, mis 

olid esitatud ankeetküsimustikus kinniste küsimustega. 

 

 

3.5.1. Rollikonflikt 

 

Vastajate hindamise tulemusena sai kõige rohkem stressi tekitavaks teguriks rollikonflikt, 

mille keskmiseks oli 4.0. Vastajatest vastas 41%, et rollikonflikti on väga palju. Samas 

vastajatest oli 36%-l vastajatest suureks probleemiks rollikonflikt, kes vastasid „üsna 

palju“ Ükskõiksust ehk vastust “mingil määral” väljendasid vastajatest 9 %. Samuti  

Rollikonflikti probleemiks ei pidanud vastajatest ainult 4% (vt Joonis 4). 



 35 

 

Rollikonflikt

4% 10%

9%

36%

41%

üldse mitte

üsna vähe

mingil määral

üsna palju

väga palju

 
 

Joonis 4. Rollikonflikt 

 

 

3.5.5. Meeskonnatöö puudumine 

 

Meeskonnatöö puudumine sai keskmiseks 3.1. Üsna palju vastasid 19% vastajatest ning 

30% vastajatest vastasid väga palju. Mingil määral valisid ainult 10% vangivalvuritest. 

Üldse mitte vastasid väitele 25% vastajatest ja 16% üsna vähe (vt Joonis 5). 
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Joonis 5. Meeskonnatöö puudumine 
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3.5.6. Vastused avatud küsimustele 

 

Eelnevatele väidetele lisaks paluti vastajatel küsimustikule lisatud avatud küsimuses 

nimetada mõni stressitegur, mida vangivalvurid peavad enda ametikohast lähtudes 

oluliseks, kuid mida loetelus ei ole. Küsimusele vastasid kokku 47 vastajat 100-st. 

Enamus nendest olid vastanud ühe või paar sõnaga märksõna vormis. 

 

Kõige rohkem oli mainitud stressitegurina info vähene liikumine (27 korda ehk 57.5%). 

Järgnesid koostöö puudumine osakondade vahel (23 korda ehk 48.9%). Samuti suureks 

probleemiks oli hirm 24-tunniste vahetuste kadumine, kuna sellega kasvavad kulutused 

transpordile ja perekonnale jääb tunduvalt vähem aega. 24-tunniste vahetuste kadumist 

peavad probleemiks peamiselt Harku Vangla töötajad (35 vastajat ehk 74.4% ). Vene 

keele oskuste probleem oli samuti üheks stressitekitavaks olukorraks (märgitud 6 korda). 

Suureks stressoriks ka nimetati vanglaametnike eksimuste arutlelu kinni peetavate isikute 

kuuldes (märgitud 4 korda). Samuti ei meeldinud ühel korral vanglaametnikule vangla 

füüsilised tingimused, mis on tema arvates väga kehvad. 

 

Küsimusele, kas olete nõus väitega, et laager- ja kambertüüpi vanglates töötavate 

vangivalvurite tööstressorid on tunduvalt erinevad vastasid positiivselt 75 ametnikke ja 

ülejäänud 35 vastasid „ei“. Põhjuseks oli välja toodud see, et laagerrtüüpi vanglas 

töötamine on ohtlikum kui kambertüüpi vanglas. Seega puubub seal turvalisuse tunne ja 

vähem peab kinni peetud isikutega kokku puutuma. Samuti vastajatest 55% eelistaksid 

töötada kamber-tüüpi vanglas ning 45% laager-tüüpi vanglas (vt Joonis 6). 
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Joonis 6.  Vanglaametnike eelistatuim vanglatüüp 
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Küsimusele, milliseid võimalusi pakub vangla tööstressiga toimetulekuks 85% vastajatest 

märkisid sportimisvõimalust, mis on väga positiivne. Samuti 11% vastajatest peavad 

erinevaid koolitusi üheks stressiga toimetulemise viisiks ja ainult 4% vastasid sellele 

küsimusele, et vangla üldse ei paku mingeid võimalusi (vt Joonis 7). 
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Joonis 7. Milliseid võimalusi pakub organisatsioon tööstressiga toimetulekuks 

 

 

Küsimusele, kas negatiivne avalikkuse suhtumine vanglaametniku töösse on tõsine 

probleem  90% vastajatest vastasid „nõus“. Samuti 7% vangivalvuritest ei pea avalikkuse 

negatiivset suhtumist probleemiks ja 3% ei ole selle probleemiga otseselt kokku 

puutunud. 
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Joonis 8. Negatiivne avalikkuse suhtumine vanglaametniku töösse 
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3.5.7. Stressitegurite erinevused laager- ja kambertüüpide vanglates 

 

Järgnevalt on välja toodud need stressitegurid, mis olid tunduvalt erinevad nii laager- kui 

ka kambertüüpi vanglates: vahetustega töö, meeskonnatöö puudumine ning turvalisuse 

puudumine. 

 

 

 Vahetustega töö 

 

Vahetustega töö sai keskmiseks 3.2. 36% laagertüüpi vanglate töötavate vangivalvuritest  

ja 8% kambertüüpi vanglate vangivalvuritest vastas, et vahetustega tööd on väga palju. 

Samas 16% laagertüüpi ja 6 % kamertüüpi  vanglate vastajad märkisid, et vahetustega 

tööd on üsna palju. Samuti on laagertüüpi vangla vastajatest 1% valinud vastus „mingil 

määral ning kambertüüpi vanglate vastajate seas keegi ei valinud sama vastuse. Samas 

21% kambertüüpi vanglate vastajatest ei pea vahetustega tööd probleemiks ning 

laagertüüpi vangla töötajatest ainult 5% arvasid samamoodi. (vt Joonis 9). 
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Joonis 9. Vahetustega töö nii laager- kui ka kambertüüpi vanglates 
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 Meeskonnatöö puudumine 

 

Väide meeskonnatöö puudumine sai keskmiseks 3.1. Laagertüüpi vanglate vastajatest 

26% märkisid ankeetküsimustikus ära vastuse väga palju ja ainult 8% kambertüüpi 

vanglate vastajatest arvasid samamoodi. Joonise kohaselt on ilusti näha, et kambertüüpi 

vanglate vangivalvurid (vastas 23%) vahetustega tööd üldse ei pea probleemiks. Nii 

laager- kui ka kambertüüpi vanglate vastajatest 5% vastasid antud väitele „mingil 

määral“ (vt Joonis 10). 
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Joonis 10. Meeskonnatöö puudumine  

 

 

 Turvalisuse puudumine 

 

Turvalisuse puudumine sai keskmiseks 2.7. Väga palju vastasid 23% laagertüüpi vanglate 

vastajatest ning 9% vastasid üsna palju, samas tuleb märkida seda, et laagertüüpi vanglate 

vastajatest ainult 1 % märkis vastuse väga palju ning 2% - üsna palju. Mingil määral 

valisid ainult 6% vastajatest nii laager- kui ka kambertüüpi vanglate vastajatest. Üldse 

mitte vastasid väitele 27% kambertüüpi vanglate vastajatest, kusjuures ainult 5% 

laagertüüpi vanglate valvurid valisid sama vastuse (vt Joonis 11). 
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Joonis 11. Turvalisuse puudumine 

 

 

3.6. Tulemuste analüüs, järeldused ja ettepanekud  

 
Käesoleva lõputöö püstitatud hüpoteesiga väideti, et Eesti vanglasüsteemis töötavate 

vangivalvurite hulgas on põhiliseks tööstressi tekitajaks: rollikonflikt ehk ebasobivad 

rollid ja ebaselged ülesanded tööl; negatiivne avalikkuse suhtumine vanglaametnike 

töösse; meeskonnatöö puudumine ning laager- ja kambertüüpi vanglates töötavate 

vangivalvurite tööstressorid on erinevad. 

 

Tulemustest nähtub, et kõige põhiliseks tööstressoriks oligi rollikonflikt, saades 

keskmiseks hinnanguks 4, sellele järgnes liiga palju vastutust saades keskmiseks 3.5, 

seejärel rohkem ebapiisavat toetust osakonna poolt – keskmine 3.4, vahetustega töö – 

keskmine 3.2, ning stressorite hulgas viiendal kohal oli stressor nagu meeskonnatöö 

puudumine keskmisega 3.1. Seega saab väita, et tõsiseimaks tööstressoriks Eesti 

kinnipidamisasutuste vangivalvurite hulgas on tõepoolest rollikonflikt ja meeskonnatöö 

puudumine. Tuleb märkida seda, et antud tulemus oli ootuspärane, kuna käesoleva 

lõputöö empiirilise osa tulemused on üsna sarnased eelmainitud Soomes (1978. aastal) 

läbiviidud uurimuste tulemustega
68

, mis on näidanud seda, et töö vanglas koormab 

                                                 
68

Justiitsministeerium, vanglate osakond. 2002. Sotsiaaltöötajate käsiraamat. Talinn: Justiitsministeerium, 

lk 48. 
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inimest kõige enam vaimselt ning vangla personal tunnetas oma töös kõige rohkem 

psüühilist pinget. 

 

Lõputöö käigus tehtud küsitluse hinnangutest vabadele küsimustele selgusid veel 

mõningad vanglaametnikele tähtsad stressiallikad nagu näiteks info vähene liikumine,  

koostöö puudumine osakondade vahel, hirm 24-tunniste vahetuste kadumine ning 

vanglaametnike eksimuste arutlelu kinni peetavate isikute kuuldes. 

 

Samuti oli tehtud väike võrdlev uuring, mis tõestas seda, et mõned olulised tööstressorid 

laager- ja kambertüüpi vanglates on tunduvalt erinevad. Need on vahetustega töö, 

meeskonnatöö puudumine (keskmine 3.2), turvalisuse puudumine (keskmine 2.7) ja 

ebastabiilne töökeskkond (keskmine 2.9). Seega vanglaametnikud tulevad järeldusele, et 

laagertüüpi vanglad ei ole nii turvalised nagu kambertüüpi vanglad. Samas sellest 

tulenevad teised tõsised probleemid. Üks nendest võiks olla näiteks personalivoolavus. 

 

Lähtudes eeltoodust võib järeldada, et kõik küsitletute hulgas püstitatud hüpoteesid 

leidsid kinnitust. Samuti arvestades selgunud tulemusi, teeb töö autor järgmised 

ettepanekud vähendamaks tööstressi tekkimise võimalust või juba olemasolevat tööstressi 

taset. Soovituste tegemisel on lähtunud asjaolust, et tööga rahuolu valdkondadest oli 

kõige enam tööstressiga seotud ametnike roll organisatsioonis ja organisatsiooni ehk 

vangla mikrokliima. Antud lõputöö autori soovitused on järgmised: 

 

 Personali valiku ja värbamise etapis on oluline jälgida, et tööle kandideeriv 

inimene oleks ise huvitatud pakutavast töökohast ning töö sisust. See on väga 

oluline aspekt eelkõige pikaajalises perspektiivis, kuna lühiajaliselt on autori 

arvates võimalik rahuolu mõjutada väga erinevate motivaatoritega. Näiteks 

koolitused ja sobilik palk jne.  

 Nii personali valikul, värbamisel kui ka juba ametnike töötamise ajal on oluline 

jälgida töökoha vastavust töötaja teadmistele ja oskustele. Samuti peaks leidma 

piisavalt pädeva personali kes nii öelda suudavad ise taluda stressi. 
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 Võiks pidevalt küsida töötajatelt tagasisidet või arvamust töö sisu ja sellega 

rahuolu kohta. Näiteks üleorganisatsiooniliste  rahuolu küsitluste käigus. 

 Pakkuda töötajatele võimalust täita aeg-ajalt erinevaid tööülesandeid. See võiks  

võimaldada vältida rutiini ning  arendada töötajat. 

 Organisatsioonis ametialase oleva edutamise süsteemi arendamine. Oluline  on 

luua töötajatele karjäärivõimalused, mis võiks olla heaks motivaatoriks. 

 Stressiteadliku ja ennetava programmi loomine, mis aitab mitmel viisil. Näiteks 

see võiks aidata ära hoida töötajate lahkumise stressist tingitud probleemide tõttu, 

tõstab personali moraali, näitab töötajatele, et organisatsioon tunneb muret nende 

isiklike vajaduste suhtes. 
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KOKKUVÕTE 
 

 

Stress on paljude tegevusalade osa ja üksus. Mõned tegevusalad põhjustavad rohkem 

stressi kui teised ning ilmselgelt on vanglaametniku töö on üks stressirohkemaid ameteid. 

Stressi tase ja olemus varieerub asutusest asutusse. Stressi olemust on eksperimenteeritud 

igasuguste indiviidide peal ning on kindlaks määratud osaliselt töö olemusest kuid ka 

organisatsiooni positsioonist. Stressi efektid võivad olla laiaulatuslikud. See võib 

mõjutada füüsilist tervist ja psühholoogilist tervist. Täienduseks, see võib tekitada 

eeskuju töö juures ja pahandust kodus. Samuti stressi efektid võivad olla laialt levinud 

ning on oluline õppida kuidas vältida selle tekkimist ning kuidas stressiga toime tulla kui 

see juba olemas on. Stressi ohjeldamise oskused on efektiivsed kuid nad eeldavad 

harjutamist.
69

 Sellest pole kasu kui stressirohke kogemus süveneb ja siis alles püüda 

proovida neid tehnikaid. On oluline saada oskuslikuks enne kui leiad end stressi all 

kannatamas.  

 

Autor püüdis käesoleva lõputöö teoreetilises osas anda ülevaate tööstressi olemusest ja 

põhjustest  ning analüüsida erinevaid tööstressiga toimetulemise võimalusi. Samas töö 

teoreetilises osas selgus, et tööstress ei ole alati negatiivne nähtus, vaid mõõdukas 

tööstress on isegi kasulik, kuna see motiveerib töötajat täitma oma tööülesandeid 

tähtaegselt, mistõttu isiklikku tööstressi tuleb juhtida, nii et sellest oleks võimalik  kasu 

saada. Samas on tööstressil ka negatiivseid külgi, millede avastamiseks ja milledega 

tegelemiseks tuleb pingutada nii inimesel endal kui organisatsioonil. 

 

Autor toob oma töös erinevaid näiteid psühhosotsiaalse töökeskkonna parandamisele 

suunatud vahenditest. Üks sellistest vahenditest on töötada positiivselt ehk töötaja peab 

ise käituma nii, et vältida tööstressi.
70
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 Cooke, D. J., Baldwin, P. J. & Howison, J. 1993. Psychology in prisons. London & NY: Routledge, lk 

136 
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Kui inimesel paluda kirja panna oma elu eesmärgid, loomulikult seab ta tavaliselt 

esikohale lapsed ja perekonna ning alles seejärel töö ja ainelise kindlustatuse. Kui aga 

küsida, millele ta päevas kõige rohkem aega kulutab, tuleb pingerida sageli vastupidine.
71

  

See veel kord näitab seda, et me ise oleme oma elu sepad. Seega vahel me ise oleme 

süüdi selles, et kannatame stressi all. Kui me ei oska pingetest ja kiirustamisest vabaneda, 

võib tekkida stress ja siis peab oskama seda ennetada või sellega hakkama saada. 

 

Käesoleva lõputöö autori hinnangul sai töö eesmärk täidetud ning põhiküsimused, mis 

põhjustab tööstressi ja kuidas seda ennetada, said vastuse. Lõputöös on välja toodud need 

küsimused, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata nii töötajatele kui ka 

organisatsioonidele. Vangla, nagu kõik teisedki organisatsioonid, peavad rohkem 

analüüsima riske ja võtma kasutusele meetmeid stressi vähendamiseks töötajate seas. 

                                                 
71
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РЕЗЮМЕ 
 

 

Объём дипломной работы - 47 страниц, а также 3 дополнения. Работа состоит из 3 

частей и содержит 2 таблицы и 12 чертежей. Для написания данной дипломной 

работы был использован 21 литературный источник, из которых 18 на эстонском 

языке и 3 на английском языке. Работа написана на эстонском языке и резюме 

представлено на русском языке.  

 

Цель работы - дать обзор об образовании рабочего стресса с помощью различных 

трактовок, а также поточнее разъяснить, что же представляет из себя понятие 

"рабочий стресс" в работе тюремного работника. Также целью является показать 

различные способы одоления стресса, которые в дальнейшем помогут как 

организации так и самим тюремным работникам по возможности изменить 

рабочую среду  менее стрессовой, а саму работу более продуктивнеe. 

 

Тематику исследовательской работы составляют: специальная опубликованная 

литература научные статьи, а также проведённый в тюрьмах опрос и его анализ. 

Исследовательским методом был выбран квантитативный метод. 

 

Результатом данной работы выяснилось, что среди тюремных охранников в 

тюремной системе Эстонии самыми основными стрессорами являются: ролевой 

конфликт и отсутствие командной работы. Также выяснилось то, что стрессоры 

среди тюремных работников лагерного и камерного типа различаются. 

 

Результатом дипломной работы даётся обзор о причинах стресса на работе среди 

тюремных работников тюремной системы Эстонии. Так как Эстонское государство 

решило отказаться от тюрем советского, т.е лагерного типа и перейти на тюрьмы 

камерного типа, поэтому  исследуемые в дипломной работы данные сами по себе 

ни на что не влияют. Тем самым полученные данные можно использовать для 

планирования и улучшения условий работы в тюрьмах Эстонии. 

 

Ключевые слова дипломной работы: слова: стресс, рабочий стресс, стрессоры, 

тюрьма, ролевой конфликт. 
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LISA 1. ANKEETKÜSIMUSTIK 
 

 

Lugupeetud kolleeg,  

 

pöördun Teie poole palvega osaleda vanglaametnike tööstressi uuringus, mida viiakse 

läbi lõputöö “Vanglaametnike tööstress Eesti kinnipidamisasutuste näitel“ raames 

(Sisekaitseakadeemia Justiitskolledž).  

Teiepoolse panusena ootan Teilt väikest ajavaru ning soovi alljärgnevale küsimustikule 

ausalt vastata. Vastajaandmed on vajalikud üldise statistika huvides ning 

ükskikankeetidest saadud tulemusi ei avaldata. Tulemusi kajastatkse üldistatud kujul. 

Küsimuste tekkimise korral võite võtta ühendust e-posti aadressil: natalja.bobik@just.ee 

 

Vastajaandmed: 
 

Töökoht(vangla nimetus): ____________________ 
vanus: _________________ 

sugu: __________________ 

tööstaaž: _______________ 

haridus: ________________ 

perekonnaseis: ___________ 

 

Järgnevalt palun Teid hinnata vanglat kui töökeskkonda alltoodud tegurite raames. Valige 

vastusevariant, mis Teie arvates iseloomustab kõige paremini iga teguri probleemsuse 

määra ehk kui palju tekitab üks või teine tegur Teie jaoks pingeid ja muresid. 
 

 

1 – üldse mitte; 2 – üsna vähe; 3 – mingil määral; 4 – üsna palju; 5 – väga palju 

 

 

I TÖÖKOORMUS 

 

1. Töö nõuab rohkem, kui töötaja suudab   1 2 3 4 5 

 

2. Tööülesanded nõuavad lisaaega    1 2 3 4 5 

 

3. Liiga palju vastutust     1 2 3 4 5 

 

5.  Vahetustega töö      1 2 3 4 5 

 

6.  Rohkem tööd kui antud perioodil teha jõuaks  1 2 3 4 5 

 

7. Ülemäärane paberitöö     1 2 3 4 5 

 

8. Ületunnid       1 2 3 4 5 

 

 

II ROLL ORGANISATSIOONIS 

mailto:natalja.bobik@just.ee
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9. Rollikonflikt ehk ebasobivad rollid    1 2 3 4 5 

ja ebaselged ülesanded tööl 

 

10. Segased rolliootused- töötajale pole     1 2 3 4 5 

selge, mida talt oodatakse ja nõuatakse 

 

11. Vähene sõnaõigus sind puudutava otsustamisel  1 2 3 4 5 

 

III TÖÖSUHTED 

 

12. Konfliktid kolleegidega     1 2 3 4 5 

 

13. Kaebustele järgnev diskrimineerimine   1 2 3 4 5 

 

14. Ebapiisav toetus osakonna poolt    1 2 3 4 5 

 

15. Jooksev kohustuslik aruandlus alt ülespoole   1 2 3 4 5 

 

16. Raskused ülemusega läbisaamisel    1 2 3 4 5 

 

17. Meeskonnatöö puudumine     1 2 3 4 5 

 

 

1 – üldse mitte; 2 – üsna vähe; 3 – mingil määral; 4 – üsna palju; 5 – väga palju 

 

 

IV ORGANISATSIOONI STRUKTUUR JA MIKROKLIIMA 

 

18. Halb personali valik      1 2 3 4 5 

 

19. Ebasobiv tööjaotus      1 2 3 4 5 

 

20. Turvalisuse puudumine      1 2 3 4 5 

    

21. Väljaõppe ja koolituse puudlikkus    1 2 3 4 5 

 

22. Ebastabiilne töökeskkond      1 2 3 4 5 

 

23. Töötaja pingutusi ei hinnata     1 2 3 4 5 

 

24. Liigne distsipliin      1 2 3 4 5 

 

V KARJÄÄRI TEOSTAMINE 

 

25. Kehvad karjäärivõimalused     1 2 3 4 5 

 

26. Vähene kaasatus otsustusprotsessis    1 2 3 4 5 

 

27. Ei ole ruumi edutamiseks ja edasijõudmiseks  1 2 3 4 5 

 

28. Vähene tunnustamine töö eest    1 2 3 4 5 
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VI KODU-TÖÖ KONFLIKT 

 

29. Perekonna negatiivne  suhtumine Teie töösse  1 2 3 4 5 

 

30. Töömõtted kodus       1 2 3 4 5 

 

31. Kodused probleemid,      1 2 3 4 5 

mis said tööle kaasa võetud  
      

Lisage mõni stressitegur, mida peate enda ametikohast lähtudes oluliseks, kuid mida 

loetelus ei ole:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Palun nimetage kolm enda jaoks suurimat stressitegurit oma igapäevases töös: 
1)_____________________________________ 

2)_____________________________________ 
3)_____________________________________ 

 
Kas Teie olete nõus väitega, et laager- ja kambertüüpi vanglates töötavate vangivalvurite 

tööstressorid on tunduvalt erinevad? Palun põhjendage! 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Millises vanglatüüpidest eelistaksite töötada? 

 

a) Laager-tüüpi vangla 

b) Kamber-tüüpi vangla 

 
Milliseid võimalusi pakub organisatsioon (vangla) tööstressiga toimetulekuks?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Kas Teie arvates organisatsioon peaks mingeid võimalusi pakkuma? 

 

a) Jah, peab 

b) ei pea 

c) ei oska öelda 

 

Kas Teie arvates negatiivne avalikkuse suhtumine vanglaametniku töösse on tänapäeval 

tõsine probleem? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Tänan! 
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LISA 2. VANGLAAMETNIKE HOIAKUD STRESSI 

TEKITAVATE TEGURITE SUHTES 

 

 
Tabel 1. Vanglaametnike hoiakud stressi tekitavate tegurite suhtes 

 

stressitegurid 
üldse 
mitte üsna vähe 

mingil 
määral 

üsna 
palju 

väga 
palju keskmine 

Rollikonflikt  4 10 9 36 41 4,0 

Halb personali valik 4 9 13 43 31 3,9 

Liiga palju vastutust 8 17 22 13 40 3,6 

Vähene tunnustamine töö eest 12 5 34 25 24 3,4 

Kehvad karjäärivõimalused 12 16 18 25 29 3,4 

Ebapiisav toetus osakonna poolt 15 18 13 21 33 3,4 

Segased rolliootused 9 16 28 25 22 3,4 

Väljaõppe ja koolituse puudulikkus 13 15 23 28 21 3,3 

töötaja pingutusi ei hinnata 17 13 18 27 25 3,3 

Ei ole ruumi edutamiseks ja 
edasijõudmiseks 23 15 7 27 28 3,2 

Meeskonnatöö puudumine 25 16 10 19 30 3,1 

Vahetustega töö 26 17 1 22 34 3,2 

Ebastabiilne töökeskkond 30 20 11 12 27 2,9 

Turvalisuse puudumine 32 21 12 11 24 2,7 

Töömõtted kodus 17 27 32 18 6 2,7 

Ülemäärane paberitöö 42 25 6 10 17 2,4 

Vähene sõnaõigus sind puudutava 
otsustamisel 32 28 25 10 5 2,3 

Kodused probleemid, mis said tööle kaasa 
võetud 38 31 15 3 13 2,2 

Vähene kaasatus otsustusprotsessis 38 29 17 8 8 2,2 

Töö nõuab rohkem kui töötaja suudab 28 37 12 17 6 2,1 

Tööülesanded nõuavad lisaaega 32 35 19 7 7 1,9 

Perekonna negatiivne suhtumine ametniku 
töösse 48 32 13 3 4 1,8 

Jooksev kohustuslik aruandlus alt 
ülespoole 51 31 11 1 6 1,8 

Ületunnid 54 36 4 5 1 1,6 

Raskused ülemusega läbisaamisel 64 26 4 3 3 1,6 

Konfliktid kolleegidega 60 30 4 5 1 1,6 

Kaebustele järgnev diskrimineerimine 59 28 7 4 2 1,6 
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LISA 3. HOIAKUD STRESSI TEKITAVATE TEGURITE 

SUHTES 
 

 
Tabel 2. Hoiakud stressi tekitavate tegurite suhtes 

 

 

 

  Tegurid Min Maks Keskmine Standardhälve 

Kõige rohkem 
stressitekitavad rollikonflikt 1 5 4 1,317 

  liiga palju vastutust 1 5 3,6 0,917 

  ebapiisav toetus osakonna poolt 1 5 3,4 0,707 

  vahetustega töö 1 5 3,2 0,527 

  meeskonnatöö puudumine 1 5 3,1 0,447 

  
jooksev kohustuslik aruandlust alt 
ülespoole 1 5 1,8 0,529 

Kõige vähem 
stressitekitavad raskused ülemusega läbisaamisel 1 5 1,6 0,434 

  konfliktid kolleegidega 1 5 1,6 0,279 

  kaebuste järgnev diskrimineerimine 1 5 1,6 0,170 

  ületunnid 1 5 1,6 0,139 


