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ANNOTATSIOON 
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Töö pealkiri: „Eesti kinnipeetavate hinnang relatiivsele deprivatsioonile“  

 

Töö autor:          Remo Tänav                                                    allkiri: 

 

Lõputöö on koostatud 2008. aastal sisekaitseakadeemia justiitskolledzi üliõpilase Remo 

Tänava poolt teemal „ Eesti kinnipeetavate hinnang relatiivsele deprivatsioonile“ . 

 

Töö koosneb 48-st leheküljest ja on kirjutatud eesti keeles. Lõputöös on 5 joonist ja 5 

tabelit. Lisana on välja toodud ankeetküsitlus eesti ja vene keeles.  

 

Töö koosneb sissejuhatusest, neljast peatükist ja alapeatükkidest, jooniste ja tabelite 

loetelust, kokkuvõttest ja võõrkeelsest kokkuvõttest. Kokkuvõte on tehtud eesti ja inglise 

keeles. Kasutatud on 17 kirjandus allikat, millest 11 on kirjandus väljaanded ja erinevad 

relatiivse derivatsiooni uuringud ning 6 interneti allikat.  

 

Lõputöö hüpotees on – Eesti kinnipeetavate relatiivses deprivatsioonis on esikohal 

seksuaalsuhetest ilmajäetus.  

 

Käesoleva lõputöö eesmärgi täitmiseks ja hüpoteesi lahendamiseks on läbi viidud 2008 

aastal 200 kinnipeetavat hõlmav uuring Harku Vanglas, Tartu Vanglas, Tallinna Vanglas ja 

Murru Vanglas. Kõik jagatud ankeedid täideti.  

 

 Käesolev uurimustöö annab hea ülevaate sellest, mis asi on relatiivne deprivatsioon, kuidas 

on läbi ajaloo relatiivset deprivattsiooni uuritud, vanglasisesest relatiivsest deprivatsioonist, 

vanglavälisest relatiivsest deprivatsioonist ning millest eesti kinnipeetavad tegelikult 

puudust tunnevad. Uurimustöö käigus on toodud ka erinevaid näiteid relatiivse derivatsiooni 

uuringutest.  

 

Uurimustöö lõppeb arutelu ja kokkuvõttega. Arutelu osas on kirjeldatud uurimustulemusi 

ning hinnatud miks tulid just sellised uurimustulemused.  
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SISSEJUHATUS 

 

Relatiivne deprivatsioon on olnud üheks enim uuritud osaks kriminoloogide ja sotsioloogide 

uurimustes. Eestis on relatiivset deprivatsiooni väga vähe uuritud vanglaväliselt, samuti 

vanglasiseselt. 

 

Deprivatsioon  ehk ilmajäetus tähendab teatud ressursside nappust  ning sotsiaalse sidususe 

puudumist, ehk teisisõnu väheseid võimalusi osaleda ühiskonna majandus-, sotsiaalses, 

poliitilises ja kultuurielus.  

 

 Eesti vanglasüsteemis ei olnud seni  tehtud mingeid uuringud ega küsitlusi relatiivse 

deprivatsiooni kohta. Käesoleva töö aluseks ongi minu poolt Eesti erinevates vanglates läbi 

viidud uuring Eesti  kinnipeetavate hinnangutest relatiivsele deprivatsioonile.  

 

Töö käigus otsitakse vastust küsimusele, millest on Eesti kinnipeetavad vangistuses olles 

kõige rohkem enese hinnangul ilma jäänud. Üritatakse leida ka vastust hüpoteesile -  Kas 

Eesti kinnipeetavate relatiivses deprivatsioonis on esikohal seksuaalsuhetest ilmajäämine.  

 

Lõputöö hüpoteesi lahendamiseks viidi läbi kinnipeetavate küsitlus neljas eesti vanglas – 

Tartu Vanglas, Tallinna Vanglas, Harku Vanglas, Murru Vanglas. Kokku vastasid küsitlusele 

200 kinnipeetavat, igast vanglast 50 kinnipeetavat. Kõik laiali jagatud ankeedid tagastati 

täidetult.  

 

Töö esimene osa koosneb teoreetilisest osast, kus antakse ülevaade relatiivse deprivatsiooni 

ajaloost ja esimestest uuringutest. Tuuakse välja erinevaid uuringuid ja põhilisi relatiivse 

deprivatsiooni teadlasi. Tutvustatakse relatiivset deprivatsiooni kui mõistena ja olemusena, 

millele põhineb ja milles nähakse elemente.  

 

Käesoleva töö teises osas kirjeldatakse ja tuuakse näiteid erinevate relatiivse deprivatsiooni 

uuringute kohta vanglas ja väljaspool vanglat, nii eestis kui ka mujal maailmas. Samuti 

käsitletakse uuringuid mis oli seotud otseselt kinnipeetavatega. 
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Kolmandas osas on antud ülevaade valimi kriteeriumitest ning kirjeldatakse valimit. Ülevaade 

antakse uurimusmetoodikast ning analüüsimeetoditest. Kirjeldatakse valimit ning 

tutvustatakse uurimustöö analüüsi- ja andmekogumismeetodit. Veel tehakse ülevaade 

uurimustöö eesmärkidest, hüpoteesist ning ülesannetest. 

 

Neljandas osas esitatakse vanglates läbi viidud relatiivse deprivatsiooni uuringu tulemusi, 

analüüsitakse neid ja arutletakse nende üle viimases osas. Antud osas on liidetud 

uurimustulemused ja arutelu. Arutelu poolel tuuakse välja põhjuseid miks tulid 

uurimustulemused sellised ning tuuakse kirjeldatakse relatiivses deprivatsioonis esikohal 

olevaid asju. 

 

Käesolev töö lõpeb kokkuvõttega, kus võetakse kokku analüüsitulemused ja tehakse 

kokkuvõttev ülevaade uurimuseesmärkidest. Lõputöö autor soovib tänada oma juhendajat 

Uno Traati, kelle abil käesolev töö valmis ning kes jagas näputäiteid ja mõtteid autorile. 
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1. UURIMUSE TEOREETILISED ALUSED 

 

1.1 Relatiivse deprivatsiooni mõiste ja olemus 

 

Autor küsis oma kursusekaaslaste ja tuttavate käest – Mis tähendab relatiivne deprivatsioon? 

Õiget definitsiooni ei saanud ta kelleltki, küll aga seda, et tegemist on mingi suhtelise asjaga. 

Tegelikult on relatiivne deprivatsioon mõistena äärmiselt lihtne, kuid kui hakata mõtlema 

relatiivse deprivatsiooni peale terviklikult vajab see sügavamat sissesulamist. 

 

Relatiivne deprivatsioon on olnud üheks huvitavamaks ja laialdaselt levinud alaks 

kriminoloogia ja sotsioloogia uurimustes. Eestis on relatiivset deprivatsiooni uuritud ainult 

vanglaväliselt seoses elukvaliteedi uuringutega. 

 

Sõna deprivatsioon  ehk ilmajäetus tähendab teatud ressursside nappust  ning sotsiaalse 

sidususe puudumist, ehk teisisõnu väheseid võimalusi osaleda ühiskonna majandus-, 

sotsiaalses-, poliitilises- ja kultuurielus.  

 

Relatiivne deprivatsioon ehk suhteline ilmajäetus – Otsused ja tunded, mida indiviid elab üle, 

kui võrdleb ennast ja oma sotsiaalset olukorda oma grupi või teiste gruppide liikmete 

olukorraga. Seda võib võrrelda olukorraga kui inimene sooritab kuriteo ja satub vanglasse. 

Vanglas on piiratud ligipääs alkoholile, ollakse eraldatud pereelust ja igapäeva elust. Sellisel 

hetkel tunneb inimene, et ta on jäänud väga paljudest hüvedest ja võimalustest, mida tal 

näiteks ennem vanglat vabaduses oli võimalik omada või vallata.  

 

Relatiivne deprivatsioon on mõiste, mis ühendab endas meelepaha ja ebaõigluse tunnetamise 

sotsiaalse ebavõrdsusega nende seas, kes omavad seda kõige vähem. Suhteliselt ilmajäetuna ei 

pruugi aga tunda igaüks, kes on teistega sotsiaalselt ebavõrdne.  

 

 Näiteks kui võrreldakse arengumaades elavat rahvast, kus sotsiaalmajanduslik tase on 

madalam kui mujal maailmas. Sealsed inimesed ei pruugigi tunda ennast ebavõrdsena, kuna 

neid ümbritsevad samal sotsiaalsel tasemel ja samade võimalustega olevad inimesed.  
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Relatiivse deprivatsiooni rühma käsitletakse klassikaliselt kui vaesuses olevaid indiviide ja 

seda mõistet saab kõige paremini iseloomustada kolme sõnaga  – vaesus, tõrjutus, ilmajäetus.  

 

Relatiivne deprivatsioon põhineb arusaamal, et ilmajäetuse tajumine iga indiviidi puhul on 

subjektiivne ning deprivatsioon kui nähtus ei ole absoluutne, sisaldades oma olemuses 

sotsiaalse võrdluse protsessi. Inimene kes tajub deprivatsiooni võrdleb enda olukorda teiste 

inimeste olukorraga ning leiab, et tema olukord on igati halvem kui teistel.                       

(Reinomägi Andra,  Tartu ülikool 2007 bakalaurusetöö)  

 

Eelpool toodud relatiivset deprivatsiooni iseloomustavad kolm sõna – vaesus, tõrjutus, 

ilmajäetus oleks nagu kolm põhiosa relatiivsest deprivatsioonist. Millal inimesed tunnevad 

ennast ilmajäetult kui me mõtleme nii argipäevaselt?  

 

Lõputöö autor tunneks ennast ilmajäetult sellisel juhul, kui tema sõbrad pidutseksid kusagil 

ööklubis ja tal endal ei oleks raha, et nendega kaasa minna. Või kui ta ei suudaks teha 

kingitust kellelegi, kellele ta tahaks kõige rohkem jõuludel kingitust teha.  

 

Lapsepõlves võivad paljud noored tunda ennast ilmajäetuna mingitest asjadest kui nende 

vanematel ei ole materiaalselt võimalik oma võsukestele kõike lubada. Kui peres kasvab palju 

lapsi, siis on ilmselge, et kõigile ei jõua osta sülearvutit, uhiuut mobiiltelefoni, „ Nike“ dresse 

või „Armani“ ülikonda, nagu teistel klassikaaslastel on. Kuid selline olukord ei ole kindlasti 

ainult lapsepõlves ja see oli vaid väikene näide relatiivsest deprivatsioonist otse elust mida 

kõik on elus kogenud.  

 

Suhteline ilmajäetus seisneb ka indiviidi sotsiaalse sidususe kaotamises, mille tagajärjeks on 

inimese ühiskondliku osalemise järsk vähenemine, jõuetus – ja pettumustunde süvenemine, 

ühiskonna elust eemaldumine. Indiviid jääb oma elementaarsetest tavadest äkki ilma. 

Igapäevastest vajadustest ja tegevustest mis on ju iseenesest nii mõistetavad. (Gordon ja 

Townsend 2006)  

 

Gordon ja Towsendi tsitaati lugedes võib aimata mis toimub inimese peas kes on suhteliselt 

ilmajäetud. Kui muidu tunneb ennast keegi ilmajäetult, siis pole see sugugi nii ekstreemne kui 

ilmajäetus peaks tekkima päeva pealt ja sinu elukorraldus muutub. See oleks täpselt sama, kui 

keegi tõstaks meid ühel päeval meie kodust välja ja me ei oskakski enam midagi peale hakata. 
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Mida tunnevad kinnipeetavad Jõuluõhtul? Või millest mõtlevad kinnipeetavad, kui nad on 

ühtäkki eemal oma perekonnast ja igapäevategevustest? Jõulud on teadagi selleks, et veeta 

need perekonna keskel. Keegi ei kujutaks ette olukorda, kui peaks veetma oma päevad 

üksinda ja teised sõbrad vabaduses naudivad head pereelu ja neil oleks kindel töökoht, käia 

nädalavahetustel töökaaslastega kalal või abikaasaga kontserdil. Sellisel hetkel valdaksid 

meid tunded, mis viitavad ebavõrdsele kohtlemisele ja me tunneksime ennast 

kõrvaleheidetuna. 

 

Miks ei muutu enamus naised vihaseks kes töötavad samamoodi kui mehed, aga teenivad  

vähem kui nende meeskolleegid? Enamus naised võrdlevad ennast teiste naistöötajatega mitte 

meestöötajatega. Sellisele järeldusele jõudis sotsiaalteadlane Evan Crosby 1982 aastal. See on 

hea näide jällegi sellest, kuidas indiviidid võrdlevad  enda olukorda teiste sarnaste isikute 

olukorraga. Vähemalt nende silmis samal tasemel olevate inimestega.  

 

Juba kümneid aastaid on relatiivse deprivatsiooni uurijad teinud vahet individuaalsel 

ilmajäetusel ja grupiviisilisel ilmajäetusel. See omakorda on integreeritud teiste seotud 

teooriatega nagu sotsiaalse identiteedi teooriaga, sotsiaalse võrdlusteooriaga ja distributiivse 

õiguse teooriaga.  

 

Relatiivset deprivatsiooni on kriminoloogia vallas  sageli sulandatud Mertoni anoomia 

teooriaga, mis on praeguseks edasi  arendatud Clowardi ja Ohlini poolt. 

 

Anoomia teooria sisaldab erinevusi kultuuriliste esiletoodud püüete ja võimaluste vahel neid 

realiseerida. Merton räägib oma klassikalises 1938 aasta artiklis „Social Structure and 

Anome“ just vaestest riikidest ja suurtest rikastest riikidest. Ta võrdleb erinevate riikide 

kuritgevust ja väidab kuritegevuse põhjuseks just suurriikides lakkavat deprivatsiooni.  

 

Relatiivse deprivatsiooni mõiste on laiali valgunud kriminoloogilistes ja sotsioloogilistes 

uuringutes. Relatiivsest deprivatsioonist räägitakse näiteks unehäirete uurimisel, puudega 

laste vajadustest ja võimalustest, seksuaalsuhetest ja argipäevavajadustest ilmajäemisel, 

kuritegevuse hindamisel, riskidest.  
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1.2 Relatiivse deprivatsiooni uurimise ajalugu 

 

Relatiivse deprivatsiooni mudelit on kasutatud laialdaselt juba pool sajandit psühholoogias, 

sotsioloogias, kriminoloogias ja teistest teadusharudes. Just aastal 2007 tähistatati relatiivse 

deprivatsiooni uurimise 50 aastapäeva.  

 

Relatiivset deprivatsiooni kasutatakse mitmete erinevate paradokside seletamiseks. Alustades 

inimeste käitumisest kui nad tunnevad ennast milleski ilmajäetud ja lõpetades inimeste 

tervislike seisunditega.      (http://www.malcolmread.co.uk/JockYoung/relative.htm) 

 

Suhtelist ilmajäetust märgiti esimesena sotsioloogi Sam Stoufferi ja tema kaaslaste poolt 

sõjaajal tehtud uuringus „The american soldier“  1949 aastal. Samuel A. Stouffer oli 

Ameerika Ühendriikide üheks silmapaistvamaks sotsioloogiks. Terve oma karjääri pühendas 

ta küsimusele – Kuidas miski mõjutab käitumist?  

 

Sam Stoufferi  poole miljoni Ameerika Ühendriikide sõdurite uurimuses uuriti miks mustad 

Ameerika Ühendriikide sõdurid kes baseerusid II Maailmasõja ajal Ameerika Ühendriikide 

lõuna osas olid rohkem rahul kui mustad Ameerika Ühendriikide sõdurid, kes baseerusid 

põhja pool. Uurimusest tuli välja, et Lõuna – Ameerikas oli elukvaliteet palju kehvem kui 

Põhja- Ameerikas.  

 

Lõuna - Ameerikas tundsid sõdurid ennast võrreldes kohalikega paremini kui Põhja- 

Ameerikas. Tegemist oli elukvaliteedi erinevusega erinevates riigi paikades. Lõuna-Ameerika 

puhul oli tegemist sellega, et seal oli elukvaliteet kohalike seas madal, kuid sõduritele jagati 

süüa tasuta ja muid elemente rohkem kui kohalikud üldse unistada võisid. Põhja-ameerikas 

olid asjad vastupidi.  Nimelt Põhja-Ameerikas oli elukvaliteet kohalike seas kõrge ning 

sõdurid teenisid kohalikest elanikest vähem. Seda uurimust on nimetatud Stoufferi elutööks. 

(Ian Walker ja Heather . Smith, „Fifty years of relative deprivation research“)  

 

Relatiivse deprivatsiooni mõiste kujundas rangete normidega ja lõplikult välja W. G. 

Runciman 1966 aastal. Runciman oli Suurbritannia üks kuulsamaid ja juhtivamaid 

sotsiolooge. W. G. Runciman on defineerinud relatiivse deprivatsiooni järgmiselt: 

 

http://www.malcolmread.co.uk/JockYoung/relative.htm
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Indiviid on relatiivses deprivatsioonis kui.... 

 

...A                     EI OMA ESET  (OJEKTI)   X, 

...B                     NÄEB, ET TEISED OMAVAD ESET  X, 

...C                     PEAB VÄGA VAJALIKUKS OMADA   X, 

...D                     USUB ET ON VÕIMALIK, ET TA OMAKS  X, 

 

Peale Runcimani mõiste loomist ei kasutatud seda alguses eriti ja kriminoloogia vallas hakati 

relatiivset deprivatsiooni kui mõistet kasutama alles 1980 aastal selliste teoreetikute nagu S 

Stack, John Braithwaite  poolt. 

 

 Mida edasi meie ühiskond areneb, seda rohkem areneb ja levib ka kuritegevus ning 

sellepärast hakkasid sotsioloogid ja kriminoloogid inimeste käitumiste vastu ka rohkem huvi 

tundma. (http://www.malcolmread.co.uk/JockYoung/relative.htm) 

 

Relatiivse deprivatsiooni viimase 50 aasta uuringute ja kuulsamate teadlaste kohta on 

Cambridge ülikoolis välja antud raamat „Relatiivne deprivatsioon“. Raamatu autorid on 

esitanud viimaste aastakümnete kõige kõvemad teadlased koos oma hüpoteesidega relatiivse 

deprivatsiooni kohta. Näiteks – Eesotsas Runciman, Stouffer, Suchman, Star, DeVinney, 

Williams (1949), Crosby (1982), Tyler , Boeckmann, Smith ja Huo (1997) 

 

Nüüd tooksin ära mõned tuntud sotsioloogide põhihüpoteesid ja küsimused minevikust. Tyler 

ja Breckmann tegelesid relatiivse deprvatsiooni uurimuse vajalikkust ja seletavad 

tänapäevaseid paradokse. 1949 aastal uurisid Stouffer ja Suchman Ameerika ühendriikide 

sõdureid ja nende heaolu. Bolce ja Halligan, Miller (1997) uurisid rahutusi Ameerika 

ühendriikides. Miks nad toimusid? Crosby 1982 uuris seda miks ei muutu enamus naised 

vihaseks kes töötavad samamoodi kui mehed aga teenivad palju vähem kui nende 

meeskolleegid? 

 

Relatiivne deprivatsioon ja selle uuringud on tegelikult väga tähtsal kohal. Igal inimesel on 

omad vajadused ja soovid. Kui aga inimene ei saa osaleda talle normaalseks eluks vajalikes 
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tegevustes, kui tal pole olmetingimusi mida peab normaalseks ühiskond kus ta elab, siis on 

järelikult tegemist suhtelise ilmajäetusega.  

Suhteline ilmajäetus võib pidurdada sotsiaalset integratsiooni, sest viimane ei kajasta ainult 

majanduslikku olukorda, vaid hõlmab kogu tsiviil- ja inimõiguste spektrit.  

(http://www.sm.ee/est/HtmlPages/sotsiaaltoo22002/$file/ sotsiaaltoo22002.pdf).  

 

Relatiine deprivatsioon on valgunud hästi laiali sotsiaalteaduses. Nimelt seostatakse suhtelist 

ilmajäemist peale käitumise ka juba tervisega. Nimelt Princetoni ülikoolist Cristine E.Ebner ja 

Marylandi ülikoolist William N.Ewans on uurinud relatiivset deprivatsioonis seda, et kõik 

isikut kes on mingis osas tõrjutud ja ilmajäetud nende tervis on nõrgem, suremus suurem, 

kõrge vererõhk ja ülekaalulisus.  

 

Isegi ilmajäetust tundvad inimesed pidid selle uuringu kohaselt rohkem suitsetama ja mõtlema 

ning käituma mitteturvaliselt. Inimesed kes tunnevad ennast suhteliselt ilmajäetuna tunnevad 

ennast tõrjutuna ja nende käitumine erineb paljuski nendest inimestest kes sellele ei mõtle ja 

kes pole ilmajäetud teatud asjadest.  

 

Esmapilgul võib jääda mulje, et relatiivse deprivatsiooni uuringud on käsitlenud läbi aegade 

ainult inimesi ja olukordi kus keegi on ilmajäetuna tundunud ja jääb mulje nagu uuritavateks 

oleksid stressis ja viha täis inimesed. Ilmajäetuna võib tunda ennast ka näiteks just äsja 

lotomiljonäriks saanud inimese sõber. 

 

R.J.Rummel  „Mõistes konflikte ja sõdu“ on toodud välja üks huvitav seisukoht, et alati ei 

pruugi olla just need inimesed mässajad ja vägivaldsed kes on kõige rohkem ilmajäänud 

mingitest asjadest.  

 

Autor tõdeb, et nii on olnud tuues kohe näiteks toidu rahutused ja ülestõusud mujal maailmas. 

Enamus revolutsioonid ja vägivalla aktid on siiski toimunud just sellises keskkonnas kus 

tingimused on paremad. Autor on siin mõelnud just arengumaid kus pole ei telekat ega 

interneti igaühel. Meie ei kujuta seda elu ette, et mis toimub kusagil Aafrikas. Nemad ei 

pruugi üldse tunda ennast ilmajäetult.  Samas seal regioonis on ka kuritegevus madal. Kuid 

R.J.Rummeri teooria ja arvamus erineb teistest sotsioloogide omadest. 

 

http://www.sm.ee/est/HtmlPages/sotsiaaltoo22002/$file/%20sotsiaaltoo22002.pdf
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Tegelikult oleme me kõik kohati milleski ilma jäetud. Vähemalt mõned meist mõtlevad, et 

miks kellelgi on mingi asi ja mul ei ole. Näiteks see sama eelpool toodud näide kui keegi 

võidab miljon krooni lotos siis miks meie ei võitnud? Ma ju pole halvem ja ma mängin kaks 

korda tihedamini ka veel. Just sellises kohas ja sellises ühiskonna osas kus teistel on midagi 

mida meil ole, tekib ilmajäetuse tunne ja see toob kaasa frustratsiooni. 

 

Vaadates kriminoloog Tedd Gurr´i „ Miks mehed mässavad“ jõudis autor järeldusele, et 

relatiivne deprivatsioon on üheks nurgakiviks agressiivsusele. Tedd Gurr`i sõnade kohaselt 

peaksime me mõistma, et relatiivne deprivatsioon on potentsiaalse ja  kollektiivse vägivalla 

õhutaja. Juhtudel mil inimesed tunnevad ennast suhteliselt ilmajäetult kasvab inimeses 

sellised emotsioonid mida keegi täpselt seletada ei oska ilma, et ta ise oleks tundnud ennast 

ilmajäetuna. 

 

Kui rääkida kinnipeetavatest, siis üheks näiteks võiks tuua sellise olukorra millal 

kinnipeetavatel keelatakse mingisugune tegevus ajutiselt. Sellisel juhul tunneksid 

kinnipeetavad ennast ilmajäetult. Selline asi võib väga lihtsalt viia vägivallani. Tegelikult 

kinnipeetavad ei ole oma sõpradest ja perest täielikult ära lõigatud. Vanglas saab teatud aja 

tagant pikaajalisi kokkusaamisi mis kestavad paar päeva ja lühikesi paari tunniseid 

kokkusaamisi. Eraldatud on nad võimalusest osaleda perekonna igapäeva elus.  

 

Üheks lihtsamaks vägivallaks relatiivsest deprivatsioonist kasvav näide otse tänavalt on  

röövimine. Vägivaldne ja sul on vaja midagi võtta kellegilt mida sul endal ei ole. Iga inimene 

käitub isemoodi  - mõned ärrituvad kergesti ja mõned mitte. Paljud ei pruugigi üldse ennast 

mõnes olukorras ilmajäetuna tunda. Kui inimene ei ole oma perekonnaga suhelnud mitu 

aastat, pole tarvitanud alkoholi ega narkootikume siis vanglasse sattudes vaevalt ta ennast 

nendest asjadest tunneb ilmajäetuna. 
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2. RELATIIVSE DEPRIVATSIOONI UURINGUD 

 

2.1 Relatiivse derivatsiooni uuringud kinnipeetavatega  

 

Organisatsioon Human Rights Watch, edaspidi HRW, on oma ühes artiklis kirjutanud 

kinnipeetavate ilmajäetusest Ameerika vanglatest.   Nimelt kui inimene satub vanglasse siis ta 

kaotab vabaduse, autonoomia ja paljud õigused mis tal vabaduses lubatud oli. 

(http://www.hrw.org/reports/2000/usa/Rcedrg00-06.htm)  

 

Kokkuvõtet lugedes ja tõlkides selgus, et kinnipeetavad on selle organisatsiooni arvates 

ilmajäetud oma peredest, tööst, sõpradest ja lähedastest ning võimaluse kuuluda kommuuni. 

Kinnipeetavate igapäevane elu on ohtlik, ebainimlik ja demoraliseeriv, kahjustab nende 

tervist, privaatsuse puudumine ja väärikuse puudumine. See oli HRW kokkuvõte olukorrast 

Ameerika ühendriikide vanglatest ja sealsetest ressurssidest ilmajäämisest.    

 

HRW tõi välja ka kinnipeetavate ilmajäämine hääletamisõigustest, tulevikus sobiliku töö 

jaoks eriala omandamisest ja avalikest teenustest mida vabaduses sai. Kindlasti ka arstiabi 

valik. Vanglates erilist valikut ei ole.  

 

HRW rõhutas seda, et vanglakaristus ei peaks olema kui karistus vaid võimalus muuta ennast 

paremaks sealjuures kaotamata väärikust, suhteid sõpradega ja isegi saada korralikult süüa. 

 

 Kõige lõpuks mainiksin ära ka selle, et HRW on ülemaailmne organisatsioon mis tegeleb 

inimeste õiguste rikkumisega kontrollides valitsuste tööd selle tagamises. Seda artiklit 

koostasid nad Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumilt saadud ( National Corrections 

Reporting Program )andmete põhjal. 

 

Alan Elsner on Reutersi ajakirjanik, kes kirjutas aastal 2002 kinnipeetavatelt saabunud kirjade 

põhjal artikli kus vangid väidavad, et nad on isegi unest ilmajäetud ja neile jagatakse vanaks 

ja halvaks läinud toitu.( http://www.prisonerlife.com/deathrow/deathrow6.cfm) 

 

Tegemist oli Texase osariigi surmamõistetutega kes protesteerisid administratsiooni vastu. 

Ajakirjanik leidis, et surmamõistetute osakonnas olid süüdimõistetud jäänud ilma isegi 

http://www.hrw.org/reports/2000/usa/Rcedrg00-06.htm
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liikumisest. Pippini nimeline surmamõistetud kinnipeetav tegi 35 päeva näljastreiki, et 

saavutada mingisugustki tähelepanu vanglatingimuste kohta ja ülekohtu lõpetamisele. 

Valitsus leidis, et nende tingimused on igati inimlikud ja mingisugust ülekohut ei tehta. 

 

Teised kinnipeetavad jälle kes olid kord põgenenud Texase osariigi vanglast kandsid karistust 

eriti raske režiimiga vanglas. Ka nemad kurtsid Reutersi ajakirjanikule oma kurba ja halba 

saatust. Nimelt kannatasid nemad unepuuduse all. Põhimõtteliselt olid nad unest ilmajäetud, 

sest kinnipeetavate sõnul käisid valvurid neid iga tunni tagant taskulambiga kontrollimas 

suunates valguse neile näkku. 

 

Ka sealsed kinnipeetavad kaebasid toidu üle. Toit ei kõlvanud süüa, usuga ei saanud tegeleda 

ja isegi puudus telekas. Kinnipeetavad olid seal vanglas ilmajäetud igasugustest hüvedest 

mida Eesti vanglate kinnipeetavad omada saavad.  

 

Tegemist oli siiski Ameerika ühendriikides eriti raske režiimiga vanglaga kus kandsid 

karistust surmanuhtlust kandvad kinnipeetavad. Eestis surmanuhtlust ei ole ja saa me 

siinkohal mingisugust näidet tuua selle kohta kuidas meie surmanuhtlust omavad 

kinnipeetavad elaksid. 

 

Sealsed kinnipeetavad ei saanud Reutersi ajakirjaniku sõnul korraliku arstiabi ja olid sunnitud 

loobuma ka paljudest isiklikest asjadest. Nimelt lubas administratsioon vaid omada kambris 

asju mis mahuvad kahe nö. poeskäigu kilekoti sisse.  Eddie Rowtoni nimeline kinnipeetav 

Texase osariigi vanglas suri südameatakki (1998). Kinnipeetav oli korduvalt mitmeid päevi 

palunud valvuritelt arstiabi, mida talle aga ei võimaldatud.  

 

Isegi vanglas võib vabast ajast puudus tulla. Sealsed ametnikud tegid päevas pidevaid 

loendusi kinnipeetavate üle olukorra kontrollimiseks. Loendusi tehti nii päeval kui ka öösel ja 

jällegi jäid kinnipeetavad ilma unest. 
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Ameerika Ühendriigis Texases surmanuhtlust kandev kinnipeetav Nanon M. Williams on 

kirjutanud kinnipeetavate seksuaalsuhetest ilmajäemisest. Nimelt kirjeldab autor seda kuidas 

enamus mees kinnipeetavaid peavad ennast „Casanovadeks“ ja „Romeoks“. 

(http://home4.inet.tele.dk/lepan/lene/nanon/nanon5.htm) 

 

Selline mõtlemine ja arusaam on aga igati vale. Just sellise artikliga tuli esile üks 

tunnustatuim vangkirjanik. Esimest korda vanglasse astudes saavad mees kinnipeetavad 

tegelikult aru mida tähendab seksuaalsuhete deprivatsioon. Jäämine ilma seksuaalsuhetest, 

naistest ja kõigest mis sellega kaasneb.  

 

Ka relatiivse derivatsiooni teadlased on väitnud, et kinnipeetavate seksuaalne deprivatsioon 

mõjutab nende psüühilist seisundit rohkem kui nad seda ise tajuvad. Kinnipeetavad austavad 

ja hoiavad naisi palju rohkem ja paremini. Miks? Just sellepärast, et kinnipeetavad on peaaegu 

täielikult ära lõigatud seksuaalsuhetest ja naistest. Just sellistele hetkedel hakatakse hindama 

asja tõelist väärtust kui oled sellest ilma jäänud. 

 

 Mitte kõik, kuid mõned kinnipeetavad leiavad teise tee ja rahuldavad ennast või astuvad 

seksuaalsuhetesse vastas sugupoolega. 

 

Kinnipeetav kirjutab ka oma artiklis seda kuidas paljud süüdimõistetud kirjutavad naistele kus 

kirjad on täis armastust ja lubadusi. Seksuaalsuhetest ja naistest eemal jäämine päeva pealt 

võib mõjuda väga dramaatiliselt. Oma kirjadega üritavad süüdimõistetud näidata, et nad on nii 

armunud ja neil on kedagi vaja.  

 

Inimõiguste ja poliitiliste vangide eest seisva Mandela instituudi kodulehel räägitakse 

kinnipeetavate olukorrast Palestiinas (http://www.mandela-palestine.org/ ) . Nende kodulehel 

on pressiteade (2007)  Mandela Instituudi advokaadi külastusest Palestiina vanglasse.  

 

Kinnipeetavad oli täielikult üksteisest eraldatud ja igasugune suhtlemine oli keelatud. Osadel 

kinnipeetavatel oli raskusi arusaamisega kas tegemist on päeva või ööga, kuna nende kambrid 

olid hästi väikesed ja igasugused aknad puudusid. 
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Ka sealsed kinnipeetavad oli inimõiguseid kaitsva organisatsiooni Mandela instituudi 

pressiteate kohaselt ilmajäetud igasugustest sidemetest lähedastega, juur- ja puuviljadest. 

Mind aga üllatas see kõige rohkem, et sealse vangla juhtkond ei olnud eraldanud vaimselt 

haigeid kinnipeetavaid normaalsetest ja tervetest kinnipeetavatest.  

 

Lugedes kümneid artikleid ja uuringuid kinnipeetavate ilmajäetuse kohta siis julgen väita, et 

heaolu küsimus vanglates ülemaailma on suur probleem. Drinan F. Roberti (2006) väidab 

oma artiklis, et ka kinnipeetavate lapsed, kes on vanglas karistust kandvatest isadest 

isoleeritud, suhteliselt ilmajäetud ja neid ignoreeritakse.  
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2.2 Vanglavälised relatiivse derivatsiooni uuringud 

 

Vanglavälised derivatsiooni uuringud põhinevad peamiselt heaolu ja rahulolu ning kõiksugu 

võimaluste uurimises. Sellised uuringud põhinevadki peamiselt küsitlustele ja vaatlustele otse 

elust. Üldjuhul on uuringute läbiviijateks üksikisikud. 

 

Vanglaväliseid relatiivse derivatsiooni uuringuid on tehtud üle maailma sadu kui mitte 

tuhandeid. Siinkohal tooksingi välja mõned tähtsamad, suuremad ja mahukamad uuringud üle 

maailma ning mõningad mulle kättesaadavad uuringud ka Eestist. 

 

Relatiivse derivatsiooni kohta on tehtud võrdlevaid uuringuid Inglismaa, Soome ja Rootsi 

kohta. Näiteks uurimus „Relative deprivation: a comparative analysis of Britain, Finland and 

Sweden“  autoriteks Björn Hälleröd, Daniel Larsson, David Gordon ja Veli- Matti Ritakallio 

poolt (2007).  

 

Uuringu eesmärgiks oli leida sarnasusi elu raskuste kohta erinevates riikides ja neid siis 

võrrelda. See uuring ei põhinenud ainult andmetele ja paberitele vaid otsesele heaolu ja 

teenuste vaatlemisele. Antud uurimuses vaadeldigi tervishoidu, töötuid, heaolu  ja 

sissetulekuid ja võrreldi neid erinevate riikide vahel.  

 

Tegemist ei olnud siiski vist lihtsa uurimusega, sest see materjal ja need objektid mida autorid 

läbi töötasid ja uurisid oli hiiglaslik. Uurimuses kasutati viimase kümne aasta andmeid.  

 

Näiteks antud uurimuses oli mitu lehekülge kus võis leida erinevate riikide elanikkonna 

olemasolevate asjade ja võimaluste kohta protsentides. Auto olemasolu kohta jäi kõige 

viimaseks jällegi Inglismaa ja põhjusega, et elu on seal liiga kallis.  

 

Läbiviidud küsitluste käigus uuriti miks indiviididel eset või teenust ei ole võimalik omada. 

Inglismaal oli põhjuseks, et ei sa lubada kuid teistes riikides ei näinud indiviidid jällegi 

vajadust teatud esemeid ja teenuseid omada mida Inglismaal nõuti. 
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Selles realtiivse depivatsiooni uuringus leiti autorite poolt esitatud väites kinnitust, et kõikides 

kolmes riigis tunnevad naised ennast meestest rohkem ilmajäetuna. Uuringu kokkuvõtteks 

leiti, et Inglismaal on relatiivne deprivatsioon rohkem levinud kui Soomes ja Rootsis ning 

põhjuseks nähti selles kallist igapäevaelu. 

 

Carletoni Ülikoolis, Ottawas, Kanadas uurisid Mindi D.Foster ja Kimberly Matheson (1995) 

topelt relatiivset derivatsiooni. Autorid väidavad, et topelt relatiivne deprivatsioon on 

suhtelise ilmajäetuse uuringutes tahaplaanile jäänud ja selle uurimine ei ole maailmas eriti 

populaarne. 

 

Uuritavateks olid 164 naissoost õpilast keda vaadeldi kollektiivselt ja kokkuvõtteks leitigi 

naiste kollektiivne ilmajäetus. Antud uuringu juures tekkis mul küsimus kas naised on 

meestest halvemad, sest antud uuring üritas näidata naiste suurt diskrimineerimist ja 

töökohtadest ilmajäämist.  

 

Carletoni ülikoolis tehtud topelt relatiivse derivatsiooni uuring põhines Université de 

Montreali ülikoolis toimunud tulistamisele Kanadas. Sel päeval tappis üks tudeng 14 

naisüliõpilast ja haavas rohkemaid.  

 

Oma tegudes süüdistas kurjategija feminismi ja selle tekitajaid. Kooli tulistamine oli 

tegelikult topelt relatiivse derivatsiooni põhjustaja. Nimelt peale tulistamist tundsid teatud 

grupp naisi, et neile on ülekohut tehtud. Topelt relatiivset derivatsiooni seletatigi grupiviisilise 

käitumisega olukorras kus ollakse ilmajäetuna. 

 

Princetoni ülikoolist Cristine E.Ebner ja Marylandi ülikoolist William N.Ewans (2001) on 

uurinud relatiivset deprivatsioonis seda, et kõik isikut kes on mingis osas tõrjutud ja 

ilmajäetud nende tervis on nõrgem, suremus suurem, kõrge vererõhk ja ülekaalulisus.  

 

Isegi ilmajäetust tundvad inimesed pidid selle uuringu kohaselt rohkem suitsetama ja mõtlema 

ning käituma mitteturvaliselt. Uuringus märgiti ka seda, et inimeste käitumist mõjutab teiste 

inimeste sissetulekud. Nimelt vaadeldi erinevate sisstulekutega mehi ja selguski, et suurema 

sissetulekuga mehed olid palju parema tervise juures ja nö õnnelikud. 
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Antud uuring otsis seda, kas relatiivsel deprivatsioonil on mingi mõju meie tervisele. 

Uuringus oli kasutatud aastal 1988 – 1991 Ameerika ühendriikides  mitmed meeste 

surmapõhjused ja tervisekahjustused. Antud autorid leidsid oma töö käigus, et relatiivne 

deprivatsioon on üheks põhjuseks kehvale tervisele ja varajasele suremusele.  

 

Relatiivset derivatsiooni omavatel meestel pidid olema kõige lihtsamad halvad harjumused – 

näiteks mitte liigutada ennast piisavalt ja mitte tegeleda spordiga, mitte kanda vajadusel 

turvavarustust, kehvad söömisharjumused ja lihtsalt laiskus.  

 

Ma kaldun arvama, et relatiivse derivatsiooni mõju tervisele ei ole ainult meestel. See võib 

väga vabalt olla ka 14- aastasel noorel tüdrukul kes peab dieeti. Miks mõned naised ei söö 

ning hoopis nälgivad? Ebneri ja Evansi artikli põhjal võib öelda, et põhjuseks on jälle 

relatiivne deprivatsioon.  

 

Eestis on relatiivset derivatsiooni uuritud näiteks kolme – ja enamlapseliste perede uurides 

sotsiaalset toimetulekut, vajadusi, arvamusi ja hinnanguid. Selle uuringu autoriks oli Tartu 

ülikool sotsiaalteaduskonna magistritöö tegija Andra Reinomägi (2007). Bakalaurusetöö 

põhines Sotsiaalministeeriumi poolt läbiviidud uuringule.  

 

Antud uurimustöö keskendus esmalt objektiivsetele ja subjektiivsetele heaolu tasemetele 

paigutamist mõjutavatele aspektidele, misjärel uuriti lasterikaste perede jaotust Zapfi (1984) 

heaolupositsioonide vahel ning seda prognoosivaid tegureid.  

 

Kokkuvõtteks oli autor leidnud, et kolmelapselistes ja enamlapselistes peredes lakkab 

relatiivne deprivatsioon madala sissetuleku pärast. Lapsevanemate madal sissetulek on oluline 

heaolutaset mõjutav tegur nii objektiivsel kui ka subjektiivsel heaolul. Uurimuse käigus 

selgitati välja, et uuritavatest kuulub 27% peredest klassi kes kogevad derivatsiooni. 

 

Andra Reinomägi oli oma magistritöös toonud välja ühe huitava käsitluse. Nimelt Eriksoni ja 

Uusitalo käsitluse (1987) mulle kohaselt on heaolu uurimuse peamiseks probleemiks heaolu 

määratlemine. Kas lähtuda indiviidi enda antud hinnangutest oma olukorrale või käsitleda 

indiviidi ümbritsevaid tingimusi objektiivselt, indiviidi enda arvamust arvestamata?  
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Eriksoni ja Uusitalo käsitlusest pooldaksin mina seda viisi relatiivse deprivatsiooni 

määratlemiseks kus lähtutakse indiviidide enda antud hinnangutest oma olukorrale. Selline 

käsitlus annaks parema ülevaate ja see oleks indiviidide enese tunnetuse põhjal ja teised ei saa 

alati seda määratleda mida teine inimene vajab või tunneb. 

 

Teine mulle kättesaadav relatiivse derivatsiooni uuring Eestis oli ka Tartu ülikooli 

sotsiaalteaduskonna bakalaureusetööga kus uuriti puudega laste perede vajadusi ja võimalusi.  

bakalaureusetöö eesmärk oli ülevaate andmine puudelapse ilmumisega seotud toimetuleku eri 

aspektidest peres.  

 

Samuti selgitati puudelapse ilmumisega seotud sotsiaalpoliitilisi võimalusi perede 

abistamiseks ja toetamiseks ning hinnati ühiskonnapoolse abi kättesaadavust abivajavatele 

peredele. Diplomitöö aluseks oli Tallinna puudega laste peres läbiviidud küsitlus. (Mari 

Reilson, bakalaurusetöö 2002). 

 

Uurimuse käigus küsitleti 150-t  puuetega laste peret. Kokkuvõtteks leiti kinnitust hüpoteesile, 

et puudega lapse sünniga, halveneb pere majanduslik olukord ja see asetab pere majandusliku 

derivatsiooni olukorda. Veel leiti, et puudega laste pered kes olid vähem toimetulevad sattusid 

suuremasse sotsiaalsesse isolatsiooni. Antud uurimuses oli hea näide kuidas madal sissetulek 

ja riskide kuhjumine võib tekitada derivatsiooni  

 

Kadri Ukrainski ja Kairi Andresson on kirjutanud „ Regionaalne deprivatsioon Eestis“. Oma 

uurimuses selgitavad nad relatiivse deprivatsiooni indeksite koostamist. Mis on derivatsiooni 

põhjusteks ja selleks, et anda parem ülevaade erinevate sotsiaalsete gruppide vaesusest. 

 

 Vaesteks nimetavad nad oma tekstis neid kellel pole piisavalt vahendeid relatiivse 

deprivatsiooni vältimiseks. Kõige kõrgema deprivatsiooni indeksi pälvis nende uurimuses 

Vormsi vald siis järgnesid Kasepää vald ja Õru vald. 
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3. UURIMUSE METOODIKA 

 

3.1 Probleemi püstitus 

 

 

Inimene kes satub vanglasse satub vastamisi paljude piirangutega. Piiratakse liikumist, 

suhtlemist, tegevusi jne. Isegi kõige suurema tahtmise juures jäävad vanglas karistust kandvad 

isikud millestki ilma mida nad vabaduses teha said. Sellistel juhtudel tunnevad kinnipeetavad 

ennast ilmajäetuna millestki. 

 

Töö käigus otsitakse vastust küsimusele millest on eesti kinnipeetavad vangistuses olles kõige 

rohkem enese hinnangul ilma jäänud. Üritatakse leida ka vastust põhiküsimusele kas Eesti 

kinnipeetavate relatiivses deprivatsioonis on esikohal seksuaalsuhetest ilmajäämine.  

 

Seksuaalsuhe ehk intiimsuhe (kõnekeeles ka lihtsalt "suhe") on seksuaalvahekordi ja 

seksuaalsust hõlmav inimestevaheline suhe või vahekord. Seksuaalsuhtes olevaid inimesi 

ühendab ühine seksuaalelu ning seksuaalsuhted on inimestele loomulikud tegevused. 

Seksuaalsuhe tekib tavaliselt alates esimesest omavahelisest seksuaalvahekorrast. Sellele võib 

eelneda mitmesuguseid seksuaalseid suhteid (sõprus, "käimine", romantiline suhe vms).   

(http://et.wikipedia.org/wiki/Seksuaalsuhe) 

 

 

 

 

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Seksuaalsuhe
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3.2 Uurimustöö eesmärk, ülesanded ja hüpoteesid 

 

Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded: 

 

1. Selgitada ja seletada lahti relatiivse derivatsiooni kui suhtelise ilmajäetuse mõiste ja 

hinnata erinevaid ilmajäetuse vorme, tuues näideteks sellekohaseid uuringuid. 

2. Analüüsida kinnipeetavate oma hinnanguid endi relatiivsele deprivatsioonile. 

3. Võrrelda erinevaid uuringuid välismaailmast. 

4. Uurida kinnipeetava haridust, peresuhteid ning varasemaid töökohti ennem vangistust.  

5. Uurida võimalikult palju erinevad kinnipeetavaid erinevatest vanglatest. 

 

Eelpooltoodud ülesannete osas püstitatakse järgmised hüpoteesid: 

 

1. Kinnipeetavate relatiivses deprivatsioonis on esikohal seksuaalsuhetest ilmajäetus.  

2. Kinnipeetavate haridus, varasem töökoht, perekonnaseis mõjub erinevalt relatiivses 

deprivatsioonis. 

3. Naissoost – ja meessoost kinnipeetavate seksuaalsuhetest ilmajäetus on erinev. 

  

Kogu uurimuse ülesandeks on näidata seda, et milliste isikuomadustega kinnipeetavad 

tunnevad kõige rohkem ühesugustest asjadest puudus. Uurimuse peamine ülesanne on näidata 

millest kinnipeetavad kõige rohkem puudust tunnevad ning kas seal on ka vajadusi millest nad 

ei tunne puudus vaid hoopis saavad neid ka vangistuses olles kasutada. 

 

Antud uurimuse kõige tähtsamaks ülesandeks on leida vastus hüpoteesile kas kinnipeetavad 

on kõige rohkem ilma jäetud seksuaalsuhetest ning kas kinnipeetavad tunnevad sellest kõige 

rohkem ka puudus. 
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3.3 Uurimuse meetod ja andmete kogumine 

3.3.1 Uurimismetoodika 

 

Uurimuse läbiviimiseks on kasutatud ankeetküsitlust. Ankeetküsitlus viidi läbi erinevate 

vanglaametnike abiga. Valisin ankeetküsitluse kuna sellel on palju eeliseid: 

 

1. Küsimuste tekkimisel saab ankeetküsitluses olevaid küsimusi selgitada. 

2. Ankeetküsitlust on kergem täita ning see ei võta kaua aega. 

3. Vastanute protsent on kõrge. 

4. Jagatud ankeetidest tulevad peamiselt kõik tagasi. 

5. Ankeetküsitluse korral saab paika panna just need küsimused mida uurimuses vaja 

läheb ning üleliigset teksti ei ole. 

 

Ankeetküsitluse korral sõltub kõik küsitlejast kas kinnipeetavad vastavad ning kui tõsiselt nad 

ankeeti võtavad. Tänu ankeetküsitlusele võitsin ma kindlasti aega oma lõputöö valmistamisel 

kuna mul oli otsene kontakt kinnipeetavatega küsitlusi laiali jagades siis selgus kohe kes 

vastata tahtis ning kes mitte. Samas sellisel juhul oli tagasiside maksimum. 

 

Käesoleva uurimustöö ankeetküsitlus koosneb neljast osast: 

 

I OSA – Isikuandmete osa, mis andis ülevaate kinnipeetava elukohast, vanusest, peresuhetest, 

rahvusest, kodakondsusest, haridusest ning kinnipeetava soost. Antud osa küsimused olid 

valikuvastustega ning kinipeetavatel tuli ainult sobilik vastus valida.  

 

II OSA – Sobivate vastuste valimine millest kinnipeetavad kõige rohkem on ilma jäänud 

pärast vanglasse sattumist. Valikuvõimalusi oli 50 vastuse varianti ning kinnipeetavatatele 

jäeti ka lisaruumi oma arvamuse kirjutamiseks. Vastuse variandid oli igapäevased tegevused 

ning esemed mida me oleme harjunud tegema või kasutama. Näiteks – lemmikloom, kunst, 

karjäär, ajakirjad, seksuaalsuhted, raadio, reisimine, sünnipäevad, abiellumine, loodus, 

taimed, valikuvõimalused, usk, abikaasa, lapsed, pidupäevad, staatus, hobid, jahipidamine, 

isiklik elamispind, vaba liikumine, perekond, sõbrad, kino, teater, ööklubi, töö, mobiiltelefon, 

söök, maiustused, internet, auto, sport, televiisor, suitsetamine, narkootikumid, ujumine, 
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Kodu, Riided, Raamatud, Raha, Ehted, Liikumine, Pesemisvõimalused, Privaatsus, 

Hambapasta, Haridus, Uudised, Mängud, Alkohol. Antud osa andis hea ülevaate 

kinnipeetavate vajadustest millest nad puudus tunnevad. 

 

III OSA – Siin oli võimalus märkida kolm asja millest kinnipeetavad kõige rohkem 

kinnipidamisasutuses puudust tunnevad. Lünkadesse tuli kirjutada vabas vormis ning vastata 

just eelnevas punktis toodud valikuvastustest kõige enam puudus tundvad asjad. 

 

IV OSA – Tuli märkida kolm asja millest kinnipeetavad viimase nädala jooksul kõige enam 

on puudust tundnud.  

 

Ankeetküsitluse sissejuhatuses oli selgitatud kes kinnipeetavate poole pöördub ning mis 

eesmärk on antud ankeetküsitlusel. Samas oli toodud välja, et ankeetküsitlus on anonüümne, 

kõik vastused ja ettepanekud üldistatakse ning selle täitmine ei võta kaua aega. Kuna Eesti 

vanglates on hulgaliselt vene rahvusest kinnipeetavaid siis tehti ankeetküsitlus kahes keeles – 

Eesti ning Vene keeles. 

 

Ankeetküsitlus valmis koos juhendajaga konsultatsiooni käigus ning ankeetküsitluse tõlkis 

eesti keelest vene keelde Justiitskolledži III kursuse üliõpilane Ilona Poljatšenko. Ankeet 

küsitlus tõlgiti vene keelde kuna Eesti vanglatest kannavad karistust väga palju vene rahvusest 

kinnipeetavaid ning, et tagasiside oleks suurem. 

 

Ankeetküsitlus oli anonüümne ning vastajatele selgitati, et kellegi nimesid ei ole vaja panna 

ning nende vastused aitavad lõputöö autoril teha uurimustöö teemal Eesti kinnipeetavate oma 

hinnang relatiivsele deprivatsioonile.  

 

Küsitlus sobib kõige paremini sellisel juhul, kui andmete üldistatavus on uurimise peamine 

eesmärk. (Kõverjalg 1993) 
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3.3.2 Uurimuse protseduur 

 

Uurimus viidi läbi aastal 2008 Jaanuarist kuni veebruarini. Juhendajaga arutati, et kuidas 

oleks kõige kasulikum küsitlust läbi viia ning lõpuks jõuti üheskoos otsusele, et kõige parem 

on autoril ise erinevatesse vanglatesse kohale minna või siis sealt leida usaldusväärne abiline. 

Uurimus valmis tänu sellele, et erinevad vanglaametnikud vanglatest olid nõus mind aitama.  

 

Esimese asjana uurimuse läbiviimisel küsiti luba Tartu Vanglalt, Tallinna Vanglalt, Murru 

Vanglalt, Harku Vanglalt. Ankeetküsitluse läbiviimisel soovisid vanglad ka oma silmaga näha 

ankeetküsitluse ülesehitust. Käesoleval hetkel on Eestis 6 vanglat. Viru Vangla ei osalenud 

uurimuses sellepärast, et uurimuse ajal ei olnud vangla veel avatud ning Viljandi Vangla ei 

osalenud uurimuses sellepärast, et seal kannavad karistust alaealised ja noored kinnipeetavad.  

 

Uurimuses oli küsitlejaks Remo Tänav. Mainimist tasub siiski, et iga vangla kus küsitlust 

tehti leidus õnneks vanglaametnike kellel oli oma igapäeva töökõrvalt aega ka minu uurimuse 

läbiviimisel osaks  - Tartu Vanglast inspektor-kontaktisik Kairi-Piler Petrov ja Justiitskolledzi 

III kursuse üliõpilane Konstantin Nikiforov, Tallinna Vanglast inspektor – kontaktisik Kirsika 

Hanimägi, Murru Vanglast inspektor-kontaktisikud Triin Kuusk Reio Moorast , Harku 

Vanglast vangistusosakonna juhataja Tõnis Sepp ning Justiitskolledži III kursuse üliõpilane 

Eve Peterson. 

 

Küsitlusele vastati eelpool toodud vanglate peale kokku 200 kinnipeetavat. Küsitlustele 

vastamine toimus Tartu Vanglas kinnipeetavate elusektsioonis, Harku Vangla ning Murru 

Vangla küsitlused edastati e-maili teel kokkulepitud isikutele ning Tallinna Vanglas toimus 

küsitlus elusektsiooni inspektor-kontaktisiku kabinetis. Tallinna ja Tartu Vanglas küsitles 

kinnipeetavaid lõputöö autor ise. 

 

Küsimustikule vastamiseks oli ca. 10-15 minutit kuid esines ka pikema ajalist ankeedi täitmist 

kuna leidus kinnipeetavaid kelle omandatud haridus ei võimaldanud nii kiirelt aru saada 

vastusevalikutest ja küsimustest.  
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3.3.3 Analüüsimeetod 

 

Käesoleva töö autor sisestas ankeetküsitlusest tulenevad vastused tabelitöötlusprogrammi 

Microsoft Excel. Tabelitöötlusprogrammi sisestatud andmeid analüüsis töö autor. Uurimuses 

sisaldavad joonised ja tabelid on valmistatud Microsoft Excelis. Analüüsis on kinnipeetavate 

vastused üldistatud ning esitatud %- es. Analüüsi käigus on uuritud : 

 

1. Seksuaalsuhetest ilmajäämist. 

2. Millest tunnevad Eesti vanglate kinnipeetavad kõige suuremat relatiivset 

deprivatsiooni. 

3. Millest tunnevad Eesti vanglate kinnipeetavad kõige väiksemat relatiivset 

deprivatsiooni. 

4. Erinevad vanglad ja nende vastajate deprivatsioon. 

5. Küsitlusele vastajate varasemat elukohta. 

6. Küsitlusele vastajate rahvust. 

7. Küsitlusele vastajate perekonnaseisu. 

8. Küsitlusele vastajate vanust. 

9. Vastajate haridust. 

10. Vastajate varasemat töökogemust ning ka eriala 

11. Kas küsitlusele vastajal on lapsi ning kui palju. 

 

Analüüsi käigus uuriti ka isikuomadustest tulenevaid vajaduste erinevusi. Näiteks erinevast 

rahvusest kinnipeetavad võivad tunda ennast ilmajäetuna erinevatest asjadest. Sama on ka 

kinnipeetavatega kellel on perekond, siis on ilmselge et võib juhtuda nii, et kinnipeetav 

tunneb ennast ilmajäetuna normaalsest pereelu elamisest. 
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3.4 Valim 

 

3.4 .1 Vastajate valikukriteeriumid 

 

Valimi moodustasid juhuslikud Tallinna, Tartu, Harku ja Murru Vanglate kinnipeetavad. 

Uurimuse läbiviimisel kasutati juhuvalimi põhimõtet. Vastavalt vangistusseaduse § 2 on 

Kinnipeetav vangistusseaduse tähenduses vanglas vangistust kandev süüdimõistetu.  

 

Tallinna Vanglas küsitleti kinnipeetavaid kes elasid I sektsioonis ja II sektsioonis kuna 

lõputöö autor oli küsitluse läbiviimise ajal teenistuses II klassi vanglainspektorina I 

sektsioonis ning autori küsitlusele vastati suure heameelega. Tallinna Vanglas vastasid 

küsitlusele kinnipeetavad kes olid õppijad kutseharidus süsteemis ning majandustöölised.  

 

Tartu Vanglas küsitleti kinnipeetavaid vastavalt sellele kes sektsioonides olid. Nimelt olid 

küsitluse päeval paljud kinnipeetavad koolis, tööl, spordisaalis, jalutamas ja kokkusaamistel. 

 

Harku Vanglas küsitleti kinnipeetavaid nii kuidas ankeete jätkus. Harku Vangla näol oli 

tegemist suhteliselt väikese kinnipeetava arvuga vanglaga.  

 

Murru Vanglas küsitles ankeetküsitluse läbiviija kinnipeetavaid kellega otseselt kokku 

puututi. 

 

Ankeetküsitluse küsimustiku moodustamisel tekkis autoril küll plaan, et küsitleda 

kinnipeetavaid teatud valiku järgi kuid leiti, et selline valimine ei ole antud lõputöö teema 

jaoks sobilik ning parem on kasutada juhusliku valiku süsteemi. 
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3.4.2 Valimi kirjeldus 

 

Uurimuse läbiviimisel ei tehtud vastajate seas mingeid kriteeriume ning vastajateks osutusid 

juhuslikud ning vabatahtlikud kinnipeetavad. Kokku vastasid Tallinna, Tartu, Murru ja Harku 

Vanglast kokku 200 kinnipeetavat. Igast vanglast küsitleti 50 kinnipeetavat. Kinnipeetavate 

keskmiseks vanuseks oli 30 eluaastat. Kinnipeetavate varasemat elukohta ennem vangistust 

uuriti läbi küsitluse sellepärast, et erineva suurusega linnadest pärit kinnipeetavad võivad 

tunda ennast erinevalt.  

 

Tabelist 1 võime näha, et kõige rohkem oli küsitlusele vastanute seas kinnipeetavaid kes olid 

pärit Tallinnast 33,33%-ga, teisena järgnes Tartu 12,96%-ga, kolmas oli Narva 6,12%-ga. 

Põhilise kontingendi elukoht sõltus vangla asukohast. Näiteks Tartu Vanglas vastanud olid 

pärit Lõuna – Eestist ning Tallinna Vanglas vastanud kinnipeetavad olid pärit Põhja – Eestist. 

Harku Vanglas küsitlusele vastanud kinnipeetavad olid pärit üle eesti. 

 

 Mainimist tasub ka see, et Harku Vangla on ainukene vangla süüdimõistetutele naistele. 

Vanuse poolest kõige vanemad vastanud olid pärit Tamsalust keskmise vanusega 53 eluaastat 

ning Elva keskmise vanusega 45 eluaastat.  Nooremad vastajad olid Haapsalust, Kundast ja 

Kiviõlist kus keskmine vastaja vanus oli 20 eluaastat 

 

Linnad 

Kinnipeetavate 

elukoht 

Kinnipeetavate 

keskmine vanus 

Antsla 0.62% 25 a. 

Elva 0.62% 45 a. 

Haapsalu 0.62% 20 a. 

Jõgeva 4.32% 28 a. 

Jõhvi 1.85% 41 a. 

Keila 3.08% 25,4 a. 

Kilingi - Nõmme 0.62% 38 a. 

Kiviõli 0.62% 20 a. 

Kohtla-Järve 3.70% 33 a. 

Kuressaare 0.62% 20 a. 

Lihula 1.23% 37,5 a. 

Loksa 1.23% 32 a. 

Maardu 0.62% 34 a. 

Narva 6.17% 47 a. 

Narva-Jõesuu 0.62% 24 a. 
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Paide 1.85% 23 a. 

Põltsamaa 0.62% 20 a. 

Põlva 2.46% 23 a. 

Pärnu 2.46% 22,5 a. 

Rakvere 4.32% 24,5 a. 

Rapla 1.85% 25 a. 

Räpina 0.62% 29 a. 

Sillamäe 1.23% 21 a. 

Suure-Jaani 0.62% 39 a. 

Tallinn 33.33% 30 a. 

Tamsalu 0.62% 53 a. 

Tartu 12.96% 29 a. 

Tõrva 0.62% 25 a. 

Türi 2.46% 35,7 a. 

Valga 2.46% 33,7 a. 

Viljandi 1.85% 37 a. 

Võhma 0.62% 25 a. 

Võru 3.08% 42 a. 

Kunda 0.62% 21 a. 

 

Tabel  1. Uurimuses küsitletud isikute päritolu ning keskmine vanus. 

 

 Jooniselt nr 1  võime näha, et 200 vastanud kinnipeetava hulgas 23% kinnipeetavatel oli 

algharidus, 33% kinnipeetavatel oli omandatud põhiharidus, 27% kinnipeetavatel keskharidus, 

17% kinnipeetavatest keskeriharidus ning peab tõdema, et vastanute hulgas ei olnud ühelgi 

kinnipeetaval kõrgharidust. Küll aga küsitlusele vastanute seas leidus kinnipeetavaid kes olid 

omandamas kõrgharidust.  

 

Alghariduse märkinud kinnipeetavad olid enam jaolt kolmanda kuni viienda klassi 

haridusega. Alghariduse omavate isikute suur hulk võib viidata kuritegelikule teele sattumise 

põhjusele. Põhiharidusega vastajaid oli kõige rohkem. Põhiharidusega vastajad olid üldjuhul 

9-nda kuni 10-nda klassi haridusega kinnipeetavad. 

 

Keskhariduse 17% omavatel kinnipeetavatel võis olla tingitud sellepärast, et tänapäeval 

võimaldavad vanglad kinnipeetavatele omandada ka kutseharidust – keevitajad, ehitaja jne. 
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Joonis  1. Uurimuses küsitletud isikute haridustase. 

 

Igal rahvusel on omad kombed ja omad tavad. See oli ka üheks põhjuseks miks uuriti 

küsitluse käigus ka kinnipeetava rahvust. Jooniselt nr 2 selgub, et 54%-il küsitlusele vastanute 

seas olid kinnipeetavad rahvuselt eestlased, 40%-il olid rahvuselt venelased ning 6%-il 

vastanutest olid märkinud ennast muu rahvuslasteks.  

 

Käesoleva uurimustöö ankeetide läbitöötamisel ja analüüsimises selgus huvitav statistika, et 

eesti rahvusest kinnipeetavaid oli küsitlusele vastanud kinnipeetavate seas 14% rohkem kui 

vene rahvusest kinnipeetavaid. Käesoleva lõputöö autor ei saa nõustuda KESA-Mauritiuse 

2007 uurimuses püstitatud väitega kus uurimuse läbiviimisel 50% kinnipeetavate valimist 

osutusid mitte-eestlasteks, seega on eestlaste kriminaalne aktiivsus väiksem kui teiste 

rahvusgruppide (eeskätt venelaste, 44% ülejäänutest) esindajatel, sest vanglate populatsioon ei 

ole vastavuses riigi demograafilise üldpildiga.  

(http://www.kesa.ee/download/retsidiivsus_lyh_KESA-Mauritius_2007.pdf) 
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Joonis  2 .Uurimuses küsitletud isikute rahvus. 
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Kuna lapsed võivad olla oluliseks lüngaks relatiivses deprivatsioonis, siis uuriti ka seda, et kas 

küsitlusele vastanud kinnipeetavatel on lapsi või ei ole . Jooniselt nr 3 võime saada ülevaate 

küsitlusele vastanute lastest. Näiteks 47%-il küsitlusele vastanud kinnipeetavatest olid 

lastetud, 27%-il vastanud kinnipeetavatel oli üks laps, 18%-il vastanud kinnipeetavatel oli 

kaks last ning 8%-il vastanud kinnipeetavatel oli lapsi rohkem kui kaks.  
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Joonis  3. Näitab kui palju lapsi uurimuses küsitletud isikutel on. 

 

Küsitlusele 200- st vastanud kinnipeetavatest 60% olid vallalised, 23% vastanud 

kinnipeetavatest olid abielus, 14% vastanud kinnipeetavad olid lahutatud ning 3% vastanud 

kinnipeetavad olid lesed. Küsitluste vastuseid töödeldes ja analüüsides selgus, et 

perekonnaseisult vallaliste arv eesti vanglates on suurem kui lahutatud ja abielus olevate 

kinnipeetavate arv. (joonis 4) 
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Joonis  4. Uurimuses küsitletud isikute perekonnaseis. 

 

Uurimuses küsitlusele vastanud kinnipeetavatest 65% olid kodakondsuselt eestlased, 29 % 

vastanud kinnipeetavatest olid kodakondsuselt venelased, 3% vastanud kinnipeetavatest olid 

muu kodakondsusega ning 3% vastanud kinnipeetavatest olid kodakondsuseta. (joonis 5)  
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Joonis  5. Uurimuses küsitletud isikute kodakondsus. 

 

Ankeetküsitluse käigus uuriti ka kinnipeetavate varasemat tegevusala ennem vangistust. 

Nimelt 55 vastajat oli märkinud ennast töötavateks, 100 kinnipeetavat tunnistas, et ta ei 

töötanud ennem vangistust ning 45 vastajat oli märkinud ennast õppijateks. Kinnipeetavad, 

kes olid märkinud ennast mitte töötavateks siis ka põhjendati, et mitte ametlikult töötas, töötas 

kuid mitte ennem vahistamist, vallandati jne. (Tabel nr 2) 

 

Töötas Ei töötanud Õppis 

55 100 45 

 

Tabel 2. Kinnipeetavate tegevusala ennem vangistust.  

 

Küsitluse tulemusi analüüsides oli selgelt näha, et suurema osa vastanutest moodustas siiski 

isikud, kes olid töötud. Töötuteks arvestati analüüsides hiljem ka isikud kes õppisid. 
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4.UURIMUSE TULEMUSED 

 

4.1 Tulemused 

 

Küsitluses oli pakutud 49 erinevat asja millest kinnipeetavad on vanglasse sattudes ilma 

jäänud. Vastajatele oli ruumi jäetud ka selleks, et oleks võimalik ise juurde kirjutada kui 

sobivat vastuse varianti ei ole. Uurimustulemused olid väga erinevad kui vaadata Eesti 

vanglaid eraldi. Küsimusele millistest asjadest olete vanglasse sattumise pärast kõige enam 

ilma jäänud vastasid kõik küsitletud kolme esimese sekka – Kodu 101-e häälega, vaba 

liikumine 122-e häälega ning  perekonna 132-e häälega.  

 

Kõige enam tundsid vabast liikumisest puudus Tartu Vangla kinnipeetavad (40) , järgnesid 

Tartu Vangla (30), Murru Vangla (28) ning Harku Vangla (24). Perekonnast tundsid jällegi 

Tartu Vangla kinnipeetavad õige enam puudus (39), järgnesid  Harku Vangla (35), Tallinna 

Vangla (31) ning Murru Vangla (27). 

 

  

Harku 

Vangla 

Murru 

Vangla 

Tallinna 

Vangla 

Tartu 

Vangla  KOKKU 

Lemmikloom 12 13 7 12 44 

Kunst 7 3 2 3 15 

Karjäär 4 8 13 7 32 

Ajakirjad 24 12 9 4 49 

Seksuaalsuhted 9 22 31 31 93 

Raadio 3 2 8 5 36 

Reisimine 7 15 16 11 49 

Sünnipäevad 5 7 14 11 37 

Abiellumine 1 3 6 1 11 

Loodus 14 24 21 27 86 

Taimed 10 9 9 5 33 

Valikuvõimalused 22 17 18 14 71 

Usk 3 5 3 1 12 

Abikaasa 10 19 16 18 63 

Lapsed 26 21 17 21 85 

Pidupäevad 6 5 14 15 40 

Staatus 4 3 4 2 13 

Hobid 11 10 15 23 59 

Jahipidamine 2 0 2 0 4 

Isiklik elamispind 18 16 16 18 68 
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Vaba liikumine 24 28 30 40 122 

Perekond 35 27 31 39 132 

Sõbrad 16 14 21 24 75 

Kino 6 11 14 14 45 

Teater 4 7 6 5 22 

Ööklubi 2 5 10 8 25 

Töö 10 15 14 26 65 

Mobiiltelefon 17 14 31 35 97 

Söök 11 10 11 21 53 

Maiustused 14 7 12 12 45 

Internet 16 16 25 30 87 

Auto 12 10 18 15 55 

Sport 14 18 13 15 60 

Televiisor 12 5 8 7 32 

Suitsetamine 2 6 8 4 20 

Narkootikumid 1 2 3 0 6 

Ujumine 13 14 13 19 59 

Kodu 24 19 25 33 101 

Riided 9 4 17 16 46 

Raamatud 13 6 8 4 31 

Raha 10 11 20 15 56 

Ehted 8 5 4 4 21 

Liikumine 11 23 17 23 74 

Pesemisvõimalused 11 11 14 15 51 

Privaatsus 16 17 16 17 66 

Hambapasta 2 1 2 1 6 

Haridus 5 1 8 9 23 

Uudised 9 3 4 4 20 

Mängud 9 5 12 9 35 

Alkohol 2 0 4 7 13 
 

Tabel 3.  Autori poolt pakutud valikute statistika kokkuvõtvalt. 

 

Lõputöö autori esitatud hüpotees „Eesti kinnipeetavate relatiivses deprivatsioonis on esikohal 

seksuaalsuhetest ilmajäetus“ ei pea paika. Uurimuses selgus, et 93 vastajat 200-st vastajast 

arvas, et nad tunnevad ennast seksuaalsuhetest ilmajäetuna. Seksuaalsuhetest ilmajäetus oli 

kokkuvõttes alles 5-ndal kohal.   

 

Kõige vähem arvasid ennast seksuaalsuhetest ilmajäetuna Harku Vangla kinnipeetavad. Tasub 

märkimist ka asjaolu, et Harku Vanglas kannavad karistust naissoost kinnipeetavad. Tallinna 

Vanglast ja Tartu Vanglast pakuti mõlemal juhul 31 häält ning Murru vanglast 22 häält.  
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Seksuaalsuhetest ilmajäetuna tundis 9 naissoost kinnipeetavat ning 84 meessoost 

kinnipeetavat. Seksuaalsuhetest ilmajäetust vaadeldi ka rahvuslikul tasandil ning seal selgus, 

et seksuaalsuhetest ilmajäetuna tundis ennast 47 kinnipeetavat kes olid rahvuselt eestlased, 35 

kinnipeetavat kes olid rahvuselt venelased ja 11 kinnipeetavat kes olid märkinud ennast muu 

rahvuslasteks. 

 

Mobiiltelefonist tundis puudus 97 küsitlusele vastanud kinnipeetavat. Harku Vanglast (17), 

Murru Vanglast (14), Tallinna Vanglast (31), Tartu Vanglast (35) Kõige vähem olid vastajad 

märkinud jahipidamise (4) , narkootikumid (6) ning hambapasta (6).  

 

Harku Vanglas vastanud kinnipeetavad tundsid kõige rohkem puudus perekonnast (35), lastest 

(26), ajakirjad, kodu ja vaba liikumine (24) . Murru Vanglas vastanud kinnipeetavad tundsid 

kõige rohkem puudus vabast liikumisest (28), perekonnast (27) ja liikumisest (24). Tallinna 

Vanglas vastanud kinnipeetavad tundsid kõige rohkem puudus seksuaalsuhetest (31), 

perekonnast (31) ja mobiiltelefonist (31). Tartu Vanglas vastanud kinnipeetavad tundsid kõige 

rohkem puudus seksuaalsuhetest ( 31), vabast liikumisest (40) ja perekonnast (39). 

 

Uurimustöö küsitluse IV osa küsimus oli, et nimetage kolm asja millest te viimasel nädalal  

kõige rohkem puudust olete tundnud. Erinevate vanglate kinnipeetavate vastused olid väga 

erinevad. Harku Vanglas läbiviidud küsitlusel vastanud kinnipeetavad tundsid viimasel 

nädalal kõige rohkem puudus vene keelsetest televisiooni kanalitest. Kui ühest vanglast 

küsitleti keskmiselt 50-t kinnipeetavat, siis Harku Vanglast 40 kinnipeetavat tundsid puudus 

just vene keelsetest telekanalitest. Teisele kohale 35 häälega tõusis laste nägemine ja nendega 

koosolemine ning kolmandale kohale tõusis perekond 31 häälega. (Tabel 4.)  

 

Tallinna Vanglas aga kinnipeetavad tundsid kõige rohkem puudus privaatsusest ja 

üksiolemisest 47 häälega, teisena järjekorras oli töötamine ja raha  omamine 45 häälega ning 

kolmandale kohale jäi kodu 40 häälega (Tabel 4.) 

 

Murru Vanglas 50 vastaja seas kirjutas 49 kinnipeetavat, et tunneb viimase nädala jooksul just 

seksuaalsuhetest puudus, 44 kinnipeetavat tundis puudus liikumisest ning 43 kinnipeetavat 

tundis puudus privaatsusest ja üksiolemisest. Tartu Vangla kinnipeetavatest 37 tundis puudus 
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seksuaalsuhetest, 33 kinnipeetavat tundis puudus isiklikest riietest ning 32 vastajat tundis 

puudus liikumisest. (Tabel 4.) 

 

 

 

Harku Vangla  Tallinna Vangla  Murru Vangla  Tartu Vangla  

Vene keelne kanal 40 Privaatsus 47 Seksuaalsuhted 49 Seksuaalsuhted 37 

Lapsed 35 Töö 45 Liikumine 44 Riided 33 

Pere 31 Kodu 40 Privaatsus 43 Liikumine 32 

 

Tabel 4. Erinevates vanglates olevate kinnipeetavate arvamus viimasest nädalast.  

 

Eelpool toodud andmed millest kinnipeetavad puudus viimase nädala jooksul tundsid ei 

pruugi olla tähtsuse järjekorras vaid on paigutatud sellese järjekorda mida kõige rohkem 

pakuti.  

 

Kui eelnevalt sai välja toodud see kas ankeetküsitlusele vastanud isikutel on lapsi ja kui palju, 

siis vaadati ka seda kui palju nendel samadel isikutel on relatiivses depirvatsioonis esikohal 

lastest ilmajäetus. Tabelil 5 on välja toodud vastajate % kellel on 1 laps, 2 last, rohkem kui 2 

last või kes on üldse lastetud. See protsent on tähistatud x-iga. Küsitluses vastanud isikute arv 

kes tunnevad ennast lastest ilma jäetuna on tähistatud y-ga. 

 

LAPSED Lastetu 1 Laps 2 Last Rohkem kui 2 

x 47% 27% 18% 8% 

y 17 30 25 13 

 

Tabel 5. Lapsed relatiivses deprivatsioonis. 

 

Kui 47% vastajatest märkisid ennast lastetuks siis see ei tähenda sugugi, et need isikud ei 

tunne ilmajäetuna lastest. Lastest tundis ilmajäetuna -  Lastetud vastajatest 17 kinnipeetavat, 

30  kinnipeetavat kellel oli üks laps, 25 kinnipeetavat kellel oli kaks last ning 13 kinnipeetavat 

kellel oli rohkem kui kaks last. Kokku tundis lastest ilmajäetust 85 kinnipeetavat.  

 

Kui vaadata kinnipeetavate arvamust relatiivse derivatsiooni koha pealt söögist, siis sellest 

erilist puudust ei tuntud. Söök oli kinnipeetavate relatiivses deprivatsioonis suhteliselt 
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keskmisel kohal. Seega võib järeldada, et Vanglate poest on võimalik osta piisavalt toitu mida 

vaja, et oma ilmajäetust rahuldada ning ka seda, et vanglate poolt pakutud toit on rahuldav. 

 

Vene   Eesti    Muu   

Mobiiltelefon 60 Isiklik riietus 27 Pere 81 

Töö 35 Seksuaalsuhted 67 Raha 26 

Sõbrad 32 Internet 43 Liikumine 76 

 

Tabel 6. Relatiivse derivatsiooni erinevused rahvuslikul tasandil. 

Tabelilt 6 on selgelt näha relatiivse deprivatsiooni erinevust rahvuslikul tasandil. Näiteks 

Vene rahvusest kinnipeetavatel oli relatiivses deprivatsioonis esikohal mobiiltelefon (60), 

järgnesid töö (35) ja sõbrad (32). Eesti rahvusest kinnipeetavatel aga oli esikohal ilmajäetuses 

seksuaalsuuhted (67), järgnesid internet (43) ning isiklik riietus (27). Muu rahvuse märkinud 

vastajad tundsid aga kõige rohkem puudust perest (81), liikumisest (76) ja rahast (26). 

 

Haridus 1 2 3 

Algharidus Mobiiltelefon Internet Seksuaalsuhted 

Põhiharidus Kodu Privaatsus Loodus 

Keskharidus Vaba liikumine Perekond Seksuaalsuhted 

Keskeriharidus Seksuaalsuhted Kodu Perekond 

Kõrgharidus Vaba liikumine Perekond Internet 

 

Tabel 7. Relatiivse derivatsiooni erinevus hariduse tasandil. 

Vastuste analüüsimisel selgus ka see, et erineva haridusega kinnipeetavad tunnevad ennast 

ilmajäetuna erinevalt. Vaba liikumine, seksuaalsuhted ja pere olid endiselt ühed kõige rohkem 

esindatud tegevused ja asjad kinnipeetavate relatiivses deprivatsioonis. 
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4.2 Arutelu 

 

Käesoleva lõputöö hüpoteesiks oli Eesti kinnipeetavate relatiivses deprivatsioonis on esikohal 

seksuaalsuhetest ilmajäetus. Seksuaalsuhetest ilmajäetuna tundis küsitletud 200-st 

kinnipeetavast vaid 93 kinnipeetavat ning üldises statistikas jäi seksuaalsuhetest ilmajäetus 

alles viiendale kohale.  

 

Küll leidis antud hüpotees osaliselt tõestust. Murru Vangla ja Tartu Vangla kinnipeetavad 

tundsid ennast seksuaalsuhetest ilmajäetuna ning nende vanglate kinnipeetavate relatiivses 

deprivatsioonis oli esikohal seksuaalsuhetest ilmajäetus. Miks ei leidnud antud hüpotees aga 

kõigis vanglates ja kinnipeetavate seas üldiselt tõestust? Sellele küsimusele võib pakkuda 

mitut vastust.  

 

Eesti vanglates on kinnipeetavatele võimaldatud pikaajalised kokkusaamised. 

Vangistusseaduse § 25 sätestab vanglates kinnipeetava pikaajalised kokkusaamised.  

 

(1) Kinnipeetavale võimaldatakse pikaajalisi kokkusaamisi abikaasa, isa, ema, vanaisa, 

vanaema, lapse, lapsendaja, lapsendatu, võõras- või kasuvanema, võõras- või 

kasulapse, venna või õega. Pikaajalisi kokkusaamisi faktilise abikaasaga lubatakse 

tingimusel, et neil on ühised lapsed või ühine majapidamine või vähemalt kaks aastat 

väldanud kooselu enne karistuse kandmise algust.  

 

(2) Pikaajaline kokkusaamine on üks kuni kolm päeva kestev kooselamine vangla selleks 

ettenähtud ruumides ilma pideva järelevalveta. Pikaajaliste kokkusaamiste kord ja 

sagedus sätestatakse vangla sisekorraeeskirjades.  

 

(3) Pikaajalisi kokkusaamisi ei võimaldata vangla vastuvõtuosakonnas viibivale 

kinnipeetavale, avavanglas viibivale kinnipeetavale ja distsiplinaarkaristuse 

kandmiseks kartserisse paigutatud kinnipeetavale.  

 

Pikaajalised kokkusaamised võivad olla kindlasti üheks peamiseks põhjuseks miks 

kinnipeetavate relatiivsel deprivatsioonil ei ole esikohal seksuaalsuhetest ilmajäetus. 
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Pikaajalistel kokkusaamistel saavad kinnipeetavad oma lähedastega elada vangla poolt 

ettenähtu ruumides ja seal magada, süüa ning pesta. 

 

 Teine põhjus miks kinnipeetavad nii vähe vastasid ennast seksuaalsuhetest ilmajäetuks võib 

olla tagasihoidlikus ning ei julgetud sellisels teemal sõna võtta.  Või hoopis naissoost 

kinnipeetavate ja meessoost kinnipeetavate relatiivse deprivatsiooni erinevus seksuaalsuhetest 

ilmajäetuse juures võib seisneda ka sellele, et suurbritannia uuringu tulemused näitasid, et 

mehed mõtlevad seksile keskmiselt 150 minutit päevas.  

 

Kuid on ka teisi uuringuid sellel teemal tehtud. Nimelt kuulus Kinsey aruanne (Sexual 

Behavor in the Human Male) teatab, et 54% meestest mõtleb seksile iga päev või mitu korda 

päevas, 43% mõned korrad nädalas või mõned korrad kuus ning 4% vähem kui kord kuus. 

Naised, aga on meestele vastupidised. 

 (http://www.psychologytoday.com/articles/index.php?term=pto-20070604-000001&page=1) 

 

Harku Vangla kinnipeetavatel oli relatiivses deprivatsioonis esikohal televisiooni kanalid ning 

lapsed. Nimelt on eesti vanglates vene keelsete kanalite piirang. Harku Vangla kinnipeetate 

relatiivses deprivatsioonis esikolmikus olevaid lapsi võib põhjendada sellega ehk, et tegemist 

oli lastega ning enamik sealsest vanglast küsitletust olid emad. 

 

Tartu Vanglas oli esikolmikus peale seksuaalsuhetest ilmajäetuse veel liikumine ning 

isiklikud riided. Tartu Vangla näol on tegemist kambersüsteemis vanglaga. Kambersüsteemis 

vangla piirab oluliselt rohkem kinnipeetavate liikumist kui laagertüüpi vanglad. Kambertüüpi 

vanglates lukustatakse kinnipeetavad öösel oma kambritesse ning suhtlemine teises seksioonis 

olevate kinnipeetavatega on raskemaks tehtud.  

 

Isilikest riietest puudus tundmist võib põhjendada sellega, et Tartu Vanglas on kinnipeetavatel 

vangla poolt märatud ühtne vorm. Sama süsteem kus kinnipeetavad on kohustatud kandma 

ühtset vanglavormi on ka Tallinna Vangla kinnipeetavatel. Vanglad kus kasutatakse ühtset 

vanglavormi on isiklike riietuse piiramine. Näiteks Tallinna Vanglas on lubatud peale 

vanglavormi mõned üksikud riietusesemed. 

 

Kinnipeetavate relatiivses deprivatsioonis oli kõrgel kohal ka privaatsus. Kindlasti on igal 

inimesel vaja natukene rahulikult oma ette olla ja aeg natukeseks maha võtta. Kõige rohkem 
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tundsid privaatsusest puudus just Tallinna ja Murru Vanglas karistust kandvad kinnipeetavad. 

Seda võib seletada sellega, et Tallinna ja Murru Vanglas on kinnipeetavate eluruumiks 

ettenähtud ühiselamu laadis toad suured. Ühte tuppa (kambrisse) on paigutatud vahel isegi üle 

8 kinnipeetava mõnes kohas isegi veel rohkem.  

 

Lõputöö autor arvab, et sellises toas kus käib pidev sagimine on võimatu elada. Samas võib 

selle väite ka ümber lükata sellega, et eesti kaitseväes aega teenivad kodanikud peavad ehk 

sama moodi elama suure hulga inimestega ühes toas. 

 

51 kinnipeetavat erinevatest vanglatest tundsid ennast ilmajäetuna pesemisvõimalustest. See 

võib jälle olla tingitud sellest, et vanglates ei tule kraanist 24 tundi ja 7 päeva nädalas sooja 

vett. Vangistusseaduse § 50 on sätestanud kinnipeetava isikliku hügieeni : 

 

 Vähemalt üks kord nädalas, samuti vanglasse vastuvõtmisel võimaldatakse 

kinnipeetavale saun, vann või dušš.  

 

Kui antud seaduse punkti sõna sõnalt võtta siis on selge miks kinnipeetavad tunnevad ennast 

ilmajäetuna pesemisvõimalustest ja ehk isegi saunast. 

 

Huvitav nähtus oli ka see, et kui vanglates on vastavalt vangla sisekorraeeskirjale 

mobiiltelefon keelatud ese, siis kõige rohkem tundsid mobiiltelefoni omamisest puudus 

Tallinna ning Tartu Vangla kinnipeetavad. Murru ning Harku Vangla kinnipeetavad ei 

tundnud mobiiltelefoni omamisest nii suurt puudus.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva lõputöö eesmärk oli ülevaate andmine eesti kinnipeetavate enese hinnangust 

relatiivsele deprivatsioonile. Samuti selgitati relatiivse derivatsiooni olemust ning selgitati 

suhtelise ilmajäetuse mõiste tähendust. Lõputöö käigus toodi näiteid erinevatest relatiivsetest 

derivatsiooni uuringutest ning nende tulemustest. Näiteks võrreldi vangla siseseid ja vangla 

väliseid relatiivse derivatsiooni uuringuid.  

 

Eesmärgi täitmiseks viidi 2008.a jaanuarist kuni veebruarini koos autori poolt leitud 

vabatahtlikega läbi uurimus eesti erinevates vanglates – Harku, Murru, Tallinna ja Tartu 

Vanglas. Uurimus põhines ankeetküsitlusele ning küsitlusele vastas 200 vabatahtliku 

kinnipeetavat. Lõputöö käigus analüüsiti ka valimit mille tulemusel selgus, et vastanute 

hulgas oli suurem osa rahvuselt eesti kinnipeetavaid, rohkem leidus perekonnaseisult vallalisi 

kinnipeetavaid ning suurem osa kinnipeetavatest omas ainult algharidust.  

 

Tulemuste analüüsimisel leidis ka osaliselt kinnitust hüpotees, et eesti kinnipeetavate 

relatiivses deprivatsioonis on esikohal seksuaalsuhetest ilmajäetus.   Uurimuses selgus, et 93 

vastajat 200-st vastajast arvas, et nad tunnevad ennast seksuaalsuhetest ilmajäetuna. 

Seksuaalsuhetest ilmajäetus oli kokkuvõttes autori poolt kokku pandud uurimustulemuste 

alusel kinnipeetavate relatiivse derivatsiooni üldises tabelis alles 5-ndal kohal.  Kõige vähem 

arvasid ennast seksuaalsuhetest ilmajäetuna Harku Vangla kinnipeetavad. 

 

 Uurimuses selgus veel, et kinnipeetavad hindasid esikohale hoopis oma relatiivses 

deprivatsioonis kodu, vaba liikumist ning perekonda. Uuringutulemused viitavad sellele, et 

kinnipeetavate suhteline ilmajäetus on vanglates erinev ning kinnipeetavad ei tunne ennast 

seksuaalsuhetest ilmajäetuna. Isikuomadused, haridus, perekonna seis, sugu ning isegi rahvus 

loob erinevusi relatiivses deprivatsioonis. 

 

 Uurimus tõi esile Harku Vangla näitel televisiooni kanalite probleemi, Tartu Vangla näitel 

jällegi isiklike riietuse suhtes ilmajäetuse tänu vangla ühtsele vormiriietusele ning Tallinna 

Vanglas töötamise võimalusest ilmajäetuse.  
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SUMMARY 

 

This final study paper is written in 2008 by public service academy student Remo Tänav on 

topic : „ Estonian inmates diagnose for relative deprivation“. 

 

The paper has 47 pages and is written in Estonian. It includes 5 tabels, 5 schemes and annexes 

are questionary in russian and in Estonian.  

 

This final study consitsi introduction, four chapters, under chapters, enumeration of tabels and 

schemes, summary, summary in foreign language. Summary is written in Estonian and in 

English. In writing the study 17 sources are used of witch 11 are literary publications and 

different relative deprivation researches, 6 are internet sources. 

 

The key words characterising this study are relative deprivation, poverty, repulse, bereave, 

social disparity, inmates. 

 

The aim of this final study paper was to prove that Estonian inmates are deprived the most 

from sexual affairs. Data neccessary for writing this study is gathered from 200 inmates from 

Tallinn prison, Tartu prison, Harku prison and Murru prison. 

 

As the result of this final study paper the author brings up on overwiev of relative deprivation, 

how it was studied over history, shows different studies inside and outside prisons. Alsom 

shows the main thing what Estonian prisoners are actually deprived from. This final study 

includes different relative deprivation researches. 

 

This final study ends with discussion chapter where author is making conclusions and 

summary. In discussion chapter is described results and calculated why results come such. 
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. 

LISA 1 

 

Ankeetküsitlus 

 

Lugupeetud kinnipeetavad! 

 

Teie poole pöördub Üliõpilane Remo Tänav küsimustikuga.  

 

Minu eesmärk on välja selgitada need asjad millest Eesti kinnipeetavad vanglakaristust 

kandes kõige rohkem puudust tunnevad ja millest nad enda arvates kõige rohkem on ilma 

jäänud olles kinnipidamisasutuses.  

 

Teie vastused aitavad mul koostada diplomitööd ja annavad ülevaate eesti kinnipeetavate oma 

hinnangust endi relatiivsele deprivatsioonile. Kõik saadud vastused ja ettepanekud 

üldistatakse ning neid kasutatakse anonüümselt. Iga arvamus on mulle väga tähtis, sest see 

annab mu diplomitöös põhjalikuma ja täpsema ülevaate Eesti kinnipeetavate suhtelisest 

ilmajäetusest. Teie töö kergendamiseks olen ette andnud hulgaliselt valikuid. 

 

1. ISIKUANDMED (Valik vastuste  korral tee rist tühja lahtrisse ja vabade vastuste puhul 

kirjuta sobiv vastus tühja kohta.)  

Sugu -              

Vanus-  …… 

Rahvus -           

Kodakondsus -          

Perekonnaseis -       

Lapsed -                

Haridus -   

Mitu aastat olete õppinud? -   …………….. 

Töö- või tegevusala ennem vangistust? - ………………………. 

Elukoht ennem vangistust, linna täpsusega -  

-Paluoja 
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-Nuia 

  

  

-Nõmme  

 

-Järve  

 

 

 

 

 

 

  

 

-Jõesuu  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 -Jaani 

 llinn 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elupiirkond –           

 

2. Vali nende seast sobivamad vastused millest oled kinnipidamisasutuses kõige enam 

puudust tundnud ja tähista need ringiga. Kui sobilik vastus puudub siis kirjutage see juurde.  

 

Lemmikloom 

Kunst 

Karjäär 

Ajakirjad 

Seksuaalsuhted 

Raadio 

Reisimine 

Sünnipäevad 

Abiellumine 

Loodus 

Taimed 

Valikuvõimalused 

Usk 

Abikaasa 

Lapsed 

Pidupäevad 

Staatus 

Hobid 

Jahipidamine 

Isiklik elamispind 

Vaba liikumine 

Perekond 

Sõbrad 

Kino 

Teater 

Alkohol 

Ööklubi 

Töö 

Mobiiltelefon 

Söök 

Maiustused 

Internet 

Auto  

Sport 

Televiisor 

Suitsetamine 

Narkootikumid 

Ujumine 

Kodu 

Riided 

Raamatud 

Ajakirjad 
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Raha 

Ehted (Sõrmused) 

Liikumine 

Pesemisvõimalused 

Privaatsus 

Hambapasta 

Haridus 

Uudised 

Mängud 

…………………. 

…………………. 

………

 

3. Nimeta kolm asja millest te kõige rohkem kinnipidamisasutuses puudus tunnete? 

1)………………………………………………………………………. 

2)………………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………………. 

 

 

4. Nimetage kolm asja millest olete te viimase nädala jooksul kõige enam puudust tundnud? 

1)………………………………………………………………………. 

2)………………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………………. 

 

 

Tänan, et leidsite aega küsimustele vastata! 
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LISA 2 

 

Анкета 

 

Уважаемые заключенные! 

 

К Вам обращается студент Ремо Тянав с просьбой ответить на вопросы анкеты. 

 

Целью моей работы является выявление того, что больше всего  не хватает 

заключенным Эстонии, а также того, о чем они больше всего скучают, отбывая 

тюремное заключение.  

Ваши ответы помогут мне написать дипломную работу, в которой я попытаюсь дать 

объективную оценку тем лишениям, которые испытывает человек, находясь в 

тюремном заключении. Все полученные ответы и предложения будут обобщены и 

проанализированы. Анонимность обеспечена. Кажое Ваше мнение для меня очень 

важно, так как позволит в дипломной работе по возможности подробно и точно дать 

оцеку лишениям эстонских заключенных. Для наиболее точной оценки Вам 

предлагается большой выбор ответов.  

 

1. Личные данные ( При выборе ответа поставьте крестик с подходящим ответом. На 

вопросы без вариантов ответа прошу ответить в своюодной форме в графе ответа )  

Пол -              

Возраст-  …… 

Национальность -               

Гражданство -         

Отсутствует 

Семейное положение -       

Дети -                          

2-х 

Образование -  -  

Сколько лет учились? -   …………….. 

Работали ли до заключения? - ………………………. 
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........................................................................................................................................ 

 

Место жительства по городу -  

-Палуоя 

  

 Элва 

 Хаапсалу 

Йыгева  

  

Калласте 

-Нуя 

  

 Кейла 

-Ныммэ  

Кивиыли 

Кохтла-Ярве 

Курессааре 

Кярдла 

 

Локса 

Маарду 

 

Мыйсакюла 

Нарва 

Нарва-Йыесуу 

 

Пайде 

Палдиски 

Пылтсамаа 

Пылва 

 Пярну 

Пюсси  

Раквере  

 

  

Сауэ 

Силламяе 

  

 -Яяни 

 Таллинн 

  

 

 Тарту 

 

 

Валга 

Вильянди 

Выхма 

Выру 

Кунда

 

 Место жительства  –           

 

2. Пожалуйста обведите эти варианты, чего вам не хватает больше всего в заключении. 

Можете добавить свои  варианты 

 

Домашнее животное 

Искусство 

Карьера 

Журналы 

Сексуальные отношения 

Радио 

Путешествие 

День рождения 

Свадьба 

Природа 

Растения 

Свобода выбора 

Религия 

Жена 

Дети 

Празники 

Статус 

Хобби 

Охота 

Личная жилплощадь 

Свобода движения 

Семья 

Друзья 

Кино 

Театр 

Алкоголь 

Клубы 

http://www.elva.ee/
http://www.haapsalu.ee/
http://www.jogevalv.ee/
http://www.kallaste.ee/
http://www.keila.ee/
http://www.kivioli.ee/
http://www.kohtla-jarve.ee/
http://www.kuressaare.tt.ee/
http://www.hiiumaa.ee/
http://www.loksa.ee/
http://www.maardu.ee/
http://www.moisakyla.ee/
http://www.narva.ee/
http://www.njlv.ee/
http://www.njlv.ee/
http://www.paide.ee/
http://www.paldiski.ee/
http://www.poltsamaa.ee/
http://polvalinn.polvamaa.ee/
http://www.parnu.ee/
http://pyssilv.ee/
http://www.rakvere.ee/
http://www.saue.ee/
http://www.sillamae.ee/
http://www.tallinn.ee/
http://www.tartu.ee/
http://www.valga.ee/
http://www.viljandi.ee/
http://www.vohma.ee/
http://www.vorulinn.ee/
http://www.kunda.ee/
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Работа 

Телефон 

Еда 

Сладости 

Интернет 

Машина  

Спорт 

Телевизор 

Сигареты 

Наркотики 

Плавание 

Дом 

Одежда 

Книги 

Журналы 

Деньги 

Украшение (Кольца) 

Движение 

Возможности мытья 

Приватность 

Зубная паста 

Образование 

Новости 

Игры 

…………………. 

…………………. 

…………………

 

3. Пожалуйста назовите 3 вещи чего вам не хватает больше всего в заключении? 

1)………………………………………………………………………. 

2)………………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………………. 

 

 

4. Пожалуйста назовите 3 вещи чего вам не хватает больше всего за последние пару 

недель. 

1)………………………………………………………………………. 

2)………………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………………. 

 

 

Спасибо за ваше потраченное время! 

 


