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Antud uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada vanglaametnike töökeskkonnast tulenevad 

psühho-sotsiaalsed tegurid, kirjeldada peamisi tervisekaebused ja analüüsida ohutegurite 

ohutegurite ja tervisekaebuste vahel. Eesmärgini jõudmiseks lahendati järgmised ülesanded: 

selgitati välja töökeskkonna psühholoogilised ohutegurid ja psühho-sotsiaalsed riskid 

vanglaametnike seas, hinnati  seoseid tööst tingitud tegurite ja tervisenäitajate vahel ning  

mõõdeti vanglaametnike psühho-füsioloogilisi näitajaid töövahetuse alguses ja lõpus. 

Anonüümne ankeetküsimustik sisaldas 144 küsimuset, mis puudutasid suhteid juhtkonna, 

kolleegide ja lähedastega, tööeripära ja töökorralduslike tegureid ning tervisenäitajaid. 

Ankeetküsimustikule vastas 31 vanglaametikku, kelle keskmiseks vanuseks oli 34±8,76 

aastat. Uuritavatest on 58% vanglas töötanud 110 aastat ja töökoormusega 3140 h nädalas 

töötas 61,3% ja üle 40 h nädalas 29%. Vanglaametnikud on üldiselt rahul oma töö ja 

töökeskkonnaga. Neil on suur otsustusvabadus, töös on kõrged ootused ning on töö tähtis ja 

mõttekas. Vanglaametnikud hindavad kõrgelt oma kolleegide ja juhtkonna toetust. Samas on 

nende töö vaimselt raske ja töötempo kiire, sest suur osa vastajatest on  oma stressitaseme 

hinnanud keskmiseks ja kõrgeks. Psühho-füsioloogilised testid näitasid, et reageerimisaeg 

tööpäeva jooksul oluliselt ei muutunud ja keskmine vigade arv  näitas vähenemise tendentsi 

tööpäeva lõpus. Enamasti seostusid sümptomid töökorralduslike tegurite ja psühho-

sotsiaalsete riskidega (p<0,05). 
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SISSEJUHATUS 

 

Töökeskkonna ohuteguritest on psühholoogilised tegurid üheks tööohutuse ja töötervishoiu 

keerukamaks probleemiks, mida on raske hinnata ja  juhtida ning nende olemasolu korral 

mõjutavad need oluliselt töötaja tervist. Tööstress on enamasti töötajate vaimse tervise 

probleemide põhjuseks. Pikaajalise stressi korral võivad töötajatel tekkida ka rasked 

füüsilise tervise häired, näiteks südame-veresoonkonna probleemid või luu- ja lihaskonna 

vaevused [1]. 

Uurimused näitavad, et vanglaametnikud on kõrge psühholoogilise riskiga kutsealaks 

avaliku sektori töötajate seas. Vanglaametniku töös esineb sageli tööstressi ja neil on suurim 

läbipõlemise oht kogu töötajate populatsiooni hulgas. Läbipõlemine põhjustab psüühilisi ja 

füüsilisi terviseprobleeme, teiste tõrjutust ning konflikte kodus ja tööl [2]. 

Varasemad uuringud on tõestanud, et üks kuuest kõige stressirohkemaist ameteist, sest nad 

peavad sageli töötama kiires töötempos ja reageerima ootamatutele olukordadele [3]. Nende 

töö eeldab enamasti vaimset kui füüsilist pingutust, mistõttu on oluline välja uurida, millised 

psühholoogilised ohutegurid mõjutavad kõige enam vanglaametnike füüsilist ja vaimset 

tervist. 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada peamised psühholoogilised ohutegurid ja 

tervisekaebused Eesti vanglaametnike seas ning analüüsida seoseid ohutegurite ja 

tervisenäitajate vahel. 

Eesmärgi saavutamiseks on lahendatud järgnevad ülesanded: 

1. Välja selgitada psühholoogilised ohutegurid vanglaametnike seas. 

2. Analüüsida vanglaametnike suhteid juhtkonna, kolleegide, kinnipeetavate ja 

lähedastega. 

3. Hinnata vanglaametnike tööeripärast ja töökorralduslikest teguritest tulenevaid riske. 

4. Analüüsida vanglaametnike hinnanguid oma terviseseisundile ja sümptomite seotust 

tööga.  

5. Hinnata seoseid tööst tingitud tegurite ja tervisenäitajate vahel vanglaametnike seas. 

6. Mõõta vanglaametnike psühholoogilisi ja füsioloogilisi näitajaid (tähelepanu  ja 

reageerimiskiiruse testid, vererõhk, südame löögisagedus) töövahetuse alguses ja lõpus. 
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Vanglaametnike psühholoogiliste ohutegurite ja psühho-sotsiaalsete riskide kohta on vähe 

teavet. Kuna vanglaametnikud on kõrge riskiga elukutsete pingereas esireas, on antud 

uurimisteema väga aktuaalne. 

Töö uudsuseks on see, et varasemalt pole Eestis uuritud vanglaametnike psühholoogilisi 

ohutegureid, psühho-sotsiaalseid riske ja tervisekaebusi. Maailmas on vähe avaldatud 

teadustulemusi vanglaametnike psühho-sotsiaalsetest riskidest kaasaegse ja kompleksse 

ankeetmeetodi abil (COPSOQ-Copenhagen Psychosocial Questionnaire) [4]. 
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1. PROBLEEMI OLEMUS 

 

1.1. Ülevaade vanglasüsteemist 

 

Vangistusseaduse kohaselt on „vanglateenistus töötamine vangla koosseisulisel ametikohal, 

kus on ülesandeks vahistatu ja kinnipeetava järelevalve ja kinnipidamine, julgeoleku 

tagamine vanglas ning eeluurimise teostamine vanglas toimepandud kuritegudes, samuti 

sellealase tegevuse juhtimine. Vanglaametnik on vanglateenistuses töötav ametnik. 

Ametnikud nimetatakse tööle määramatuks ajaks.“ Vangistusseaduse kohaselt jaotatakse 

vanglaametnikud ametiastmele vastavate ametikohtade ülesannete keerukuse või 

juhtimisfunktsiooni mahu ja olemasolu järgi viide erinevasse ametiastmesse, kelleks on [5]:  

1. Vangla peainspektor. 

2. I klassi vanglainspektor. 

3. II klassi vanglainspektor. 

4. I klassi valvur. 

5. II klassi valvur. 

Vangla peainspektori ametiastmele vastavad ametikohad on vangla direktor ja vangla 

direktori asetäitja. I klassi vanglainspektori ametiastmele vastavad vanglateenistuse 

ametikohad nagu  osakonna ja talituse juhataja ning peaspetsialist vangla koosseisu määratud 

kohal. II klassi vanglainspektori ametiastmele vastavad ametikohad on inspektor ja 

spetsialist, kes on vangla koosseisus määratud kohal. I klassi valvuri ametiastmele vastavad 

ametikohad on vanemvalvur ja vanemsaatja. II klassi valvuri ametiastmele vastavad 

ametikohad vanglateenistuses on valvur ja saatja [6]. 

Vanglaametnike ettevalmistusteenistusse ja vanglaametniku ametisse on keelatud võtta 

isikuid, kes on piiratud teovõimega, keda on karistatud kuriteo eest, mis on toime pandud 

tahtlikult, kes on kandnud vangistuslikku karistust, kriminaalasjas kahtlustav, süüdistatav 

või kellelt on jõustunud kohtuotsusega võetud ära vanglaametniku ametikohal töötamise 

õigus. Vanglas töötav ametnik ei tohi avaldada talle seoses teenistusülesannete täitmisega 

teatavaks saanud asjaolusid, sealhulgas kinnipeetavate isiklikke suhteid puudutavaid 

asjaolusid. Ametisaladuse hoidise kohustus on tähtajatu. Vanglatöötajate taustakontrolli ja 
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vanglaametnike atesteerimise määrus reguleerib vanglasse tööle asuda sooviva isiku 

taustakontrolli tegemist ning vanglaametnike korralise atesteerimise korda ja 

atesteerimislehe pidamist. Taustakontrolliga hinnatakse isiku sobivust tööle, kontroll 

tehakse isikuandmete ankeedi alusel. Atesteerimisel hinnatakse kutseoskusi, võimete ja 

isikuomaduste vastavust ametiastmele ja teenistuslikke saavutusi [5]. 

 

1.2. Ametikohtade kirjeldus 

 

1.2.1. Vanemvalvur 

 

Vastavalt vanglatöötaja ametikohale on koostatud tulenevalt tööülesannetest vastav 

ametijuhend. Vanemvalvur koordineerib, juhendab, planeerib, suunab, analüüsib ja 

kontrollib alluvate tööd ning tagab tööülesannete nõuetekohase täitmise. Vanemvalvur 

täidab nii valvuri ülesandeid kui ka juhib teisi valvureid. Üldiselt töötab vanemvalvuri 

alluvuses kuni kümme valvurit. [7]. Samuti peab kontrollima üksuse valvepostidel oleva 

varustuse ja töövahendite olemasolu ja vormiriietuse korrektsust. Jälgib, et kinnipeetavate ja 

vahistatute loendus oleks korrektne ja nõuetekohaselt läbiviidud ja päevakava ja 

saatmiskorralduse kohased saatmised oleksid õigeaegsed. Vanemvalvurile on antud 

ülevaade enda vastutusala valvepiirkondades olevate kinnipeetavate liikumistest nii tööle, 

kooli kui kokkusaamistele. Vanemvalvur tagab kinnipeetavate õigeaegse ja nõuetekohase 

ümberpaigutuse määratud magamiskohale ja kambrisse [6]. 

 Vanemvalvur, valvur ja saatja peab olema läbinud keskharidusõppe, vanglaametniku või 

politseiniku kutseharidusõppe ja vastama järgmistele nõuetele [19]: 

1. Tunneb vangistusseadust ja muid õigusakte, mis reguleerivad vangistuse täideviimist. 

2. Teab kuidas tegutseda erakorraliste sündmuste ajal. 

3. Omandab teadmisi turvasüsteemide tööst ja kasutamisest, mis on vanglas. 

4. Teadmised kinnipeetavate taasühiskonnastamise põhimõtetest. 

5. Oskab kasutada kõiki antud enesekaitsevahendeid ja tunneb nende kasutamise korda 

reguleerivaid õigusakte. 

6. Tunneb vormiriietuse kandmise nõudeid. 

7. Tunneb riigi põhikorda, põhiseadust ja õigusakte, mis tulenevad põhiseaduslikest 

seadustes, inimõigustest. 
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8. Tal on hea suhtlemise, konfliktide lahendamise ja enesekehtestamise oskused ning on 

valmis koostööks kõigi asjaosalistega. 

9. Tunneb vajalike arvutiprogramme ja oskab neid kasutada. 

10. Eesti keele oskus on vähemalt C1 tasemel ja oskab ühte võõrkeelt A1 tasemel. 

11. Oskab anda esmaabi ja hinnata olukorda [19]. 

 

1.2.2. Valvur 

 

Valvur on vanglaametnik, kelle põhiülesandeks on tagada järelevalve vangide üle. Valvur 

hoolitseb selle eest, et vangid viibiksid alati neile ette nähtud kohas ja et kõik tehtavad 

tegevused (toitlustamine, äratus, vaba aeg jne) toimuksid kindlasti päevakava järgi. Samuti 

peavad nad jälgima vangide käitumist ning teavitama vangla juhtkonda, kui on toimunud 

rikkumine või muu tavapäratu olukord nende valvepiirkonnas.  Kõik valvurid ei tegele 

vangide igapäevase järelevalvega, vaid on ka valvurid, kes töötavad pääslas, kus valvavad 

vangla piiret, tegelevad vangide saatmise ja kokkusaamiste korraldamisega [7].  

 

1.2.3. Inspektor-kontaktisik 

 

Kontaktisik on vanglaametnik, kellega vang puutub oma karistusaja jooksul kõige rohkem 

kokku. Igale vangile on määratud oma kontaktisik, kes lahendab kinnipeetava probleeme või 

korraldab selle lahendamise teiste vanglateenistujatega. Kontaktisiku ülesandeks on suunata 

vange õiguskuulekalt käituma. Kindla metoodikat kasutades hindab kontaktisik vangi senise 

elu ja tegevuse põhjal riskid ning teeb selle põhjal otsuse, millega tuleb vangil tegeleda oma 

karistuseajal. Näiteks, kinnipeetav peab osalema sotsiaalprogrammis või omandama 

haridust. Samuti tuleb kontaktisikul jälgida tema poolt kavandatud tegevuste täitmist ning 

motiveerima kinnipeetavat tegevustes osalema. Vang, kellel on käimas menetlus enne 

tähtaega vabanemiseks, tuleb kontaktisikul hinnata riske, mis on vangil ning koostab selle 

põhjal iseloomustuse, mis saadetakse kohtusse, kus otsustatakse vangi vabastamise üle enne 

tähtaega. Kontaktisik peab korraldama ka juurdlusi, kui vang on toime pannud 

distsipliinrikkumise. Kontaktisik otsustab karistuse määramise ja vormistab selleks 

vajalikud dokumendid [7]. 

1. Vanglateenistuse inspektor peab vastama järgmistele nõuetele[19]: 

2. Tunneb vangistust ja vanglateenistust reguleerivaid õigusakte. 
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3. Suudab kaasa aidata vangistuse eesmärkide saavutamisele. 

4. Omad teadmisi kinnipeetavate õigustest ja kohustustest ning tagab nende täitmise. 

5. Tunneb vangla turvasüsteemi ja oskab seda kasutada. 

6. Oskab kasutada talle antud enesekaitsevahendeid ja tunneb nende kasutamise korda ning 

regulatsiooniakte. 

7. Tunneb põhiseadust ja põhiseaduslikke seadusi. 

8. Omab põhjalikke teadmisi vanglaid puudutavast Euroopa Liidu õigustest. 

9. Tal on teadmised infotehnoloogiast. 

10. Eesti keele oskus on vähemalt C1 tasemele ja ühte võõrkeel vähemalt B1 tasemel koos 

ametialase sõnavaraga. 

11. Ta on hea suhtlemisoskusega ning suudab ennast kehtestada. 

 

1.2.4. Peaspetsialist 

 

Peaspetsialisti teenistusülesanneteks on paigutada kinni peetavaid isikuid kambritesse, mis 

on tema tööpiirkonnas määratud sektsioonides ning teeb ettekirjutusi spetsialistidele kuhu 

tuleb vangid paigutada. Tegeleb kuritegude toimepanekute ja vangla vastu suunatud 

kuritegude tõkestamisega. Selgitab välja töötajad, kes on loonud või üritavad luua suhteid 

kinni peetud isikutega. Peaspetsialist jälgib, et kinnipeetavad täidaksid vangistusseaduse, 

sisekorraeeskirja ja kodukorras ettenähtud reegleid. Vestleb kinnipeetavatega, kes on tema 

tööpiirkonnas. Peaspetsialist täidab kinnipeetavate riskihindamisi. Selgitab välja, millised 

vangid vajavad täiendavat jälgimist [6]. 

Vanglateenistuse peaspetsialist peab vastama järgmistele nõuetele [19]: 

1. Tunneb põhjalikult vanglateenistust ja vangistust reguleerivaid õigusakte. 

2. Oskab aidata vangistuse eesmärkide saavutamisele, tõkestada ja ennetada kinnipeetavate 

erakorralisi sündmusi ning eemaldada nende tagajärgi. 

3. Teadmised vangla turvasüsteemidest ning teab kuidas rakendada abinõusid turva – ja 

sidesüsteemi rikete likvideerimiseks. 

4. Oskab kasutada gaasirelva, enesekaitsevahendeid, külmrelva, füüsilist jõudu ja 

ametijuhendis ette nähtud erivahendeid ning teab väga täpselt nende kasutamise korda 

reguleerivaid õigusakte. 

5. Järgib ametniku kutse- eetikat ning tunneb ja täidab vormiriietuse kandmise nõudeid 
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6. Oskab viia läbi menetlusi, et selgitada välja asjaolusid ning rakendada abinõusid, et 

kõrvaldada õigusrikkumiste põhjused. 

7. Tunneb vormiriietuse kandmise nõudeid. 

8. Valdab enesekehtestamise- ja mõjutamiseviise, teab kuidas motiveerida ja kontrollida  

alluvaid. 

 

1.2.5. Spetsialist 

 

Spetsialisti põhilisteks teenistusülesanneteks on menetleda jälitustoimikuid, informeerida 

igapäevaselt osakonnajuhatajat või peaspetsialisti operatiivolukorrast vanglast. Spetsialist 

selgitab välja kanalid, mille kaudu jõuavad vanglasse keelatud esemed ja ained ja likvideerib 

need. Spetsialist jälgib, et kinnipeetavad täidaksid vangistusseadusest, vangla 

sisekorraeeskirjast ja vangla kodukorda. Teeb kindlaks kinnipeetavate rikkumised ning 

koostab kirjaliku ettekande vangla direktorile. Spetsialisti ülesannete juurde kuulub 

vajadusel ka teostada vanglaametnike suhtes distsiplinaarmenetlusi. Spetsialistil tuleb 

vestelda kinnipeetavatega, kes on registreerinud ennast vestlusele. Kontrollib kinni-

peetavaid, kellel on õigus töötada, õppida või olla lühiajalisel väljasõidul. Iga nädal tuleb 

spetsialistil teha oma tööpiirkonnas ringkäik, kus vestleb kinnipeetavatega ja puuduste 

tuvastamisel likvideerib need. Vanglaametnikul, kelle ametinimetuseks on spetsialist, peab 

kontrollima ka vanglateenistujate joovet. Spetsialisti teenistusülesanded on ka osaleda 

erinevates töörühmades, õppe- ja teabepäevadel [6]. 

 

1.2.6. Vanemsaatja 

 

Vanemsaatja teenistusülesanneteks on vangide saatmine, mille juurde kuulub ka vangi 

paigutamine saateautosse ja tema üle valvamine ja üleandmine. Vanemsaatja määrab 

kõikidele saatemeeskonna liikmetele ülesanded. Enne saateülesande täitma hakkamist tuleb 

vanemsaatjal ka meeskonda juhendada ning saatmise ajal juhib kogu tegevust. Vanemsaatja 

peab enne saatmisülesannete täitma hakkamist hindama kõiki saatmisega kaasnevaid riske. 

Samuti tuleb määrata saatemeeskonna koosseis, sõiduki, suurus ja täpne teekond. 

Teenistusülesannete juurde kuulub veel saatjate sidevahendite ja teenistusrelvade 

kontrollimine enne ülesannete täitma asumist, sõiduauto tehnilise korrasoleku kontrollimine 

[7]. Tunneb põhiseadust, põhiseaduslikke akte ning inimõigusi ja avalikku teenistust 
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reguleerivaid õigusakte. Olemas on üldteadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, 

õigussüsteemist ja struktuurist. Eesti keele oskus on vähemalt C1 tasemel ja oskab kahte B1 

tasemel võõrkeelt, koos ametialase sõnavara valdamisega [19]. 

 

1.3. Psühholoogilised ohutegurid ja toime tervisele  

 

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peetakse psühholoogilisteks ohuteguriteks 

monotoonset või töötaja töövõimetele mittevastavat tööd, pikaajaline töötamine üksinda või 

halb töökorraldus ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad põhjustada muutusi töötaja 

psüühilises seisundis [8]. 

Psühho-sotsiaalsed riskid tekivad töö puuduliku kavandamise, korraldamise ja juhtimise 

ning töö halva sotsiaalse konteksti tõttu. Antud põhjustajad võivad tekitada psühholoogilisi, 

füüsilisi ja sotsiaalseid tagajärgi, milleks võib olla tööstress, läbipõlemine või depressioon 

[1]. 

Psühho-sotsiaalsed suhteid võivad pingestada ka  liigne töökoormus, töökoha vastuolulised 

nõuded ja rollide ebaselgus, vähene kaasatus töökorralduse üle otsustamisel ja vähe 

võimalusi mõjutada oma töö tegemise laadi, töökoha ebakindlus, vähene toetus juhtkonna 

või kolleegide poolt, psühholoogiline ja seksuaalne ahistamine [1]. 

Psühho-sotsiaalsete riskide mõistet tähistatakse erinevalt. Euroopa Liidu dokumentides on 

psühho-sotsiaalsed riskid kui vaimse stressi allikad (sources of mental health), mis 

erinevates standardites on märgitud terminiga pingeallikas (sources of strain), Maailma 

Terviseorganisatsioon (WHO, World Health Organisation) kasutab terminit psühho-

sotsiaalsed tegurid (psychosocial factors). Tööpsühholoogias on kasutusel sagedamini 

terminid nagu stressorid või tööstressorid (stressor at work) [9]. 

Vanglaametnike seas läbi viidud uurimus tulemused näitavad, et tööstressi põhjustavad 

hoiakud tööl ja probleemid kaastöötajatega. Täpsemalt, kõige suuremaks tööstressi teguriks 

on vähene tööga rahulolu, kõrge tööalane pühendumus ja kaasatus otsuste tegemisel [2]. 
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Üllataval kombel näitavad varasemad tulemused, et vanglaametnike pidev kokkupuude 

kinnipeetavatega ei ole tööstressi põhjustajaks, mida üldiselt peetakse kõige suuremaks 

eelduseks tööstressi tekkimisel [10]. 

Autonoomia vähesus (kontroll töö ja ülesannete üle) töös on oluline tegur, mis põhjustab 

tööstressi vanglaametnike seas. Autonoomia viitab sellele, mil määral on töötajatel vabadust, 

sõltumatust ja valikuvabadust oma tööülesannete täitmisel. Selgus, et autonoomia olemasolu 

tööülesannete täitmisel ja otsustuste tegemisel määravad tööga rahulolu vanglaametnike seas 

[11]. 

Suhtlemine ülemustega, kolleegide ja kinnipeetavatega, töö ülekoormus ja madal sotsiaalne 

staatus on silmapaistvamad psühho-sotsiaalsed riskid vanglaametnike seas. Väiksemat rolli 

mängivad riskid nagu vähene võimalus osaleda otsuste tegemisel, ebapiisav tasu, vähesed 

teadmised ja oskused [11].  

Stressor on sündmus, mis kutsub esile organismis stressireaktsiooni. Sündmuseks võivad 

olla suhtlemispinge tegevuse iseloom, halb sotsiaalmajanduslik seisund [12]. Mõned 

sagedasemad stressorid vanglaametnike seas on töötajate vahelised konfliktid, ülekoormus, 

töö ebaselgus, töö ohtlikkus, kontrolli puudumine ja informatsiooni vähesus [7]. 

Tööstress on töö stressorite tagajärg. Need tagajärjed võivad olla füsioloogilised, 

psühholoogilised, kognitiivsed või emotsionaalsed [3]. Tööstress on defineeritud kui ka 

konkreetne seos töötaja ja tema töökeskkonna vahel. Keskkonnast põhjustatud tegurid, mis 

on seotud stressi protsessiga, kutsutakse stressoriteks ja individuaalne reaktsioon nendele 

stressoritele on stressisümptomiks. Tavaliselt eristatakse kolme tüüpi sümptomeid [13]: 

1. Füsioloogilised (südamepekslemine, kõrge vererõhk). 

2. Psühholoogiline koormus (töö rahulolematus, läbipõlemine, ärevus).  

3. Käitumuslikud tüved (töölt puudumine, alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamine). 
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Paljud uuringud on näidanud, et pidev stress võib põhjustada negatiivset mõju inimese 

vaimsele ja füüsilisele tervisele. Tööstressil on samuti negatiivne mõju töötajate 

töösooritusele puudumised, ebaefektiivne töötulemus, motivatsiooni langus, töö rahulolu 

halvenemine, probleemid kaastöötajate ja klientidega [14] 

Selgub, et ülekoormus, organisatsiooni vähene toetus, karjääri võimaluste puudumine ja 

kaastöötajate pidev asendamine on tööstressi põhjustajateks vanglaametnike seas. Samuti 

põhjustab stressi otsustusvabaduse puudumine, juhtkonna poolne töötajate mittesoosimine, 

vähene autonoomia [14]. 

Läbipõlemine tuleneb inglise keelsest sõnast burnout. Kuigi on olemas mitmeid erinevaid 

definitsioone läbipõlemise kohta, siis kõige sagedamini on läbipõlemist kirjeldatud kui 

psühholoogilist seisundit emotsionaalsest ja vaimsest kurnatusest, depersonalisatsioonist ja 

vähenenud isiklikest tööalastest saavutustest. Emotsionaalne kurnatus viitab emotsionaalsete 

ressursside tühjenemisele. Depersonalisatsioon on negatiivsete, kalkide ja küüniliste 

hoiakute tekkimine tööülesannete suhtes. Vähenenud isiklikud saavutused on ilmne 

töötulemuste alavääristamine, millega kaasneb tööalane madal enesehinnang [15] 

Ameerika Ühendriikides läbi viidud uuring vanglaametnike seas näitas, et on olemas 

seosed töökoormuse ja läbipõlemise vahel. Mida suurem on töökoormus, seda rohkem 

esines läbipõlemise sümptomeid. Vanglaametnikel, kes töötasid vahetustega, esines 

rohkem läbipõlemise sümptomeid, eelkõige emotsionaalset kurnatust, võrreldes 

ametnikega, kes töötasid ilma vahetusteta [16].  

Austraalia vanglaametnike seas tehtud uuringus selgus, et kõrged nõudmised tööl ei põhjusta 

mitte ainult stressi, tööga rahulolematust ja füüsilise tervise halvenemist, vaid vähendab 

kontrolli töö üle ja suurendab sotsiaalse toetuse puudumist [18].  

Vanglatöötajate seas läbiviidud uuringud näitavad, et vanglaametnikel on suurem risk 

südame-veresoonkonna haigustele. Uuringust ilmnes, et võrreldes liikluspolitseinike, 

muusikute ja inseneridega, vanglaametnikud ei ole mitte ainult kõrgema vererõhuga, neil on 

palju kõrgem ka stressihormoonide tase [17]. 
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2. MATERJAL JA  METOODIKA 

 

2.1. Uuritavad 

 

Uurimus viidi läbi Eesti vanglaasutuses, mis on kinnine kambervangla koos avavangla 

üksusega. Koosseisu kuulub 449 teenistuskohta, mille hulgas on 273 vanglaametnikku. 

Sihtgrupiks on vanglaametnikud, kelle ametikohad on vangistus-, järelevalve-, ja 

julgeolekuosakonna või üksuse koosseisus. Uurimuses osalevad vanglaametnikud,  kelle 

ametinimetuseks on valvur, vanemvalvur, inspektor-kontaktisik, spetsialist, peaspetsialist ja  

vanemsaatja. Uuringu tingimuseks oli, et tegemist on töötajatega, kellel on eelpool mainitud 

ametinimetus. Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse 

hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik toimub määruse kohaselt, kus on 

vanglaametnikel kindlad nõudmised töötamaks vanglateenistuses. Igal klassil on oma 

kriteeriumid, nõuded ja vajalikud isikuomadused [19]. 

Isikuomaduste poolest võivad valvuriks, vanemvalvuriks ja saatjaks olla isikud, kes on 

rutiinses töös suutelised tulema toime täpsust, korrektsust ja valvsust nõudvate kohustustega. 

Samuti peab olema antud erialal töötav isik kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline 

ning korrektne ja usaldusväärne. Ta peab olema võimeline kohanema muutustega ning 

saama täpselt aru antud korraldustes ja on suuteline pingeolukorras töötama tulemuslikult 

[17]. 

Inspektor ja spetsialist peavad määruse kohaselt olema isikud, kes omavad algatusvõimet 

ning loovust, et ellu viia muudatusi ning suudavad kiiresti kohaneda muudatustega. 

Suudavad töötada pikaajaliselt pingeolukorras ning planeerida oma aega. Inspektor ja 

spetsialist peavad olema kohusetundlikud ning suutma otsustada ja vastutada, näha ette enda 

töös planeeritud tegevuste tagajärgi. Samuti peavad nad olema usaldusväärsed ja suutma 

eristada olulist ebaolulisest ning oskavad ennast väljendada nii suuliselt kui kirjalikult. 

Oluline on ka hea enesekontrollioskus [19]. 
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Uuritavas vanglas on vange kokku 825. Kinnipeetavateks on mees- ja naissoost täiskasvanud 

vahistatud, meessoost täiskasvanud süüdimõistetud. Vangla asub 94 000m2 suurusel alal, 

millest üldpinda on 23 000m2. Vangla territooriumil asuvad vastuvõturuumid, õppeklassid, 

tootmispinnad tegemaks metalli-, tekstiili- ja puutööd, administratiivhoone ja usutalitluse 

korraldamise ja abiruumid. Vanglas on kokku 479 kambrit [19]. 

 

2.2. Ankeetmeetod 

 

Vanglatöötajate psühholoogiliste ohutegurite, psühho-sotsiaalsete tegurite ja terviseseisundi 

väljaselgitamiseks on ankeetmeetod, kus töötajad annavad oma hinnangu töökeskkonna 

tingimuste, oma tööiseloomu ja tervise kohta. Ankeetküsimustik on koostatud 

Rahvusvahelise Töökeskkonna Uurimiskeskuse poolt [4]. Tulemuste saamiseks on 

kasutatud Kopenhaageni psühho-sotsiaalsete tegurite küsimustiku II versiooni (COPSOQ 

II). Terviseseisundi väljaselgitamiseks on küsimused erinevate sümptomite kohta. 

Küsimustik on toodud lisas 1. 

Kopenhaageni psühho-sotsiaalsete tegurite küsimustik on loodud kolme erineva pikkusega 

versioonis. Keskmise pikkusega versiooni kasutatakse sagedamini teadusuuringutes. 

Küsimustik on muutunud Taanis riiklikuks standardiks, hindamaks psühho-sotsiaalset 

töökeskkonda. Sarnaselt Taanile on ka Eestis viidud läbi psühho-sotsiaalsete riskide 

levimuse hindamine, kasutades Kopenhaageni psühho-sotsiaalsete tegurite küsimustikku 

[20]. 

Küsimustik täideti anonüümselt, mis saadeti elektrooniliselt justiitsministeeriumis töötava 

ametniku poolt vanglatöötajatele. ankeetküsimustik saadeti uuritavatele läbi 

Justiitsministeeriumi elektrooniliselt. Vastata tuli 144 küsimusele, mis puudutasid 

juhtkonna, kolleegide ja lähedastega, tööeripära ja töökorralduslikke tegureid ning 

tervisenäitajaid. Küsitlusankeedi üldosas on toodud töötaja üldandmed (sugu, vanus, 

haridus, pereseis, lapsed perekonnas, tööstaaž, töökoormus nädalas). Lisatud on küsimused 

töötaja suitsetamise ja füüsilise aktiivsuse kohta.  
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Psühholoogiliste ohutegurite kindlaks tegemise küsimused on jaotatud teemade kaupa 

seitsmesse osasse: 

1. Esimene osa: töökohas valitsev õhkkond ja tööga rahulolu.   

2. Teine osa: organisatsioon tervikuna.  

3. Kolmas osa: töö – ja eraelu.  

4. Neljas osa: tervise ja heaolu. 

5. Viies osa: suhted otsese ülemusega 

6. Kuues osa: konfliktid ja ebameeldivad käitumisviisid. 

7. Seitsmes osa: autonoomia 

Igas osas on võimalik vastata Likert’i tüüpi vastamisskaalal. Esimeses osas on võimalik 

vastata tööga rahulolu küsimustele skaalal 0…4 (0  ei oska öelda; 1   väga rahul; 2   

rahul; 3  pigem ei ole rahul; 4  üldse ei ole rahul) ja töökohas valitseva õhkkonna 

küsimustele skaalal 0…5 (0   ei oska öelda;1  väga harva; 2  harva; 3 mõnikord; 4  

sageli; 5  alati). Organisatsiooni küsimustele skaala 0…5 (0   ei oska öelda; 1  väga 

suurel määral; 2  suurel määral; 3  mõnevõrra; 4  vähesel määral; 5  väga vähesel 

määral). Töö- ja eraelu küsimuste osas skaalal 0  4 (0  ei oska öelda;1 mitte kunagi; 2 

harva; 3 jah, mõnikord; 3  jah, sageli). Tervise ja heaolu küsimustele tuleb vastata skaalal 

0…5 (0  ei oska öelda; 1   mitte kunagi; 2  harva; 3  mõnikord; 4  suur osa ajast; 5  

kogu aeg). Küsimustele, mis puudutavad suhteid otsese ülemusega saab vastata skaalal 0…5 

(0  ei oska öelda; 1 alati; 2 sageli; 3  mõnikord; 4  harva; 5  väga harva/ mitte kunagi) 

ja teisele poolele küsimustele, mis on seotud otsese ülemusega skaalal 0…4 (0   ei oska 

öelda; 1väga suurel määral; 2  suurel määral; 3  mõnevõrra; 4 vähesel määral). 

Otsustusvabaduse küsimustele on võimalik vastata skaalal 0  3 (0 - mitte kunagi/ peaaegu 

mitte kunagi; 1  harva; 2  mõnikord; 3  sageli).   

Terviseküsimuste osas peab töötaja andma hinnangu, millised terviseprobleemid on 

esinenud viimase aasta jooksul skaalal 0…4 (0  ei esine; 1  mõnikord aastas; 2  mõnikord 

kuus; 3  mõnikord nädalas; 4  iga päev) ning milliseid neile esinevaid sümptomeid 

seostavad tööga (Ei; Jah). Stressitaset hinnatakse skaalal 0…10, kus 0  on madal ja 10  

väga kõrge.   
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2.2. MÕÕTMISED 

  

Mõõdetavad peavad sooritama 3 erinevat reageerimise testi ja tähelepanu kiiruse testi 

tööpäeva alguses ja tööpäeva lõpus. Reageerimisaja kindlaks tegemiseks kasutatakse NS 

PsühhoTest arvutiprogrammi. Testide tegemiseks on vaja kasutada ka nägemismotoorika 

analüsaatorit. 

Igas testis tuli pöörata tähelepanu ekraanile ja hoida enda jaoks mugavalt käes 

nägemismotoorika analüsaatorit, millel on kaks nuppu, kuhu tuleb vajutada õigel 

ajamomendil. 

 

 

Joonis 2.1. Häiringukindluse test 

 

Esimese testina tuleb sooritada häiringukindluse test, kus ekraanile ilmub punane ring  

suurusega 1,5–2 cm. Nähes punast ringi ekraanil tuleb reageerida kiiresti vajutades nupule. 

Antud testis on juures ka segajad, milleks on suured erinevat värvi ringid ( joonis 2.1.) mis 

liiguvad mööda ekraani ning mille ilmumisel ei ole vaja reageerida. Ring liigub ekraanil 

erinevates punktides ja ei asu ainult ekraani keskel. Test kontrollib tähelepanu ja reaktsiooni 

kiirust. Signaale on testis kokku 70 ja intervalliks on 0,5–2,5 sekundit. Kui katses osaleja ei 

suuda ühe sekundi jooksul reageerida nupule vajutamisega, siis loetakse see veaks.   
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Reaktsioon liikuvale objektile on teine test, mida mõõdetav sooritab. Katsealune peab 

reageerima võimalikult kiiresti arvutiekraanil ilmuvale liikuvale objektile. Jälgima peab 

kahte joont, mis asuvad erinevates punktides, mille asukoht hakkab muutuma vastavalt 

liikuvale objektile (joonis 2.2.).  Esimesest märgist toimub ümbruskonna täitumine teise 

jooneni, kui liikuv osa jõuab teise jooneni peab uuritav vajutama nägemisanalüsaatori 

nupule. Liikuva objekti ilmumise arv on 40.  

 

 

Joonis 2.2. Reaktsioon liikuvale objektile  

Viimasena sooritatav test on tähelepanu hindamine, kus osaleja peab keskenduma 

arvutiekraanil olevale punasele ringile, mis on läbimõõduga 1,52,0 sentimeetrit. Ringi 

ilmumisel ekraanile tuleb kiiresti reageerida vajutades nägemisanalüsaatori nupule. 

Vererõhu mõõtmiseks kasutatakse automaatset Geratherm desktop 2.0 ja poolautomaatset 

microlife-vererõhumõõtjat. Mõlema vererõhumõõtja puhul tuli jälgida noolt, mis on manseti 

peal, et see saaks õigesti peale pandud mõõdetavale. Mõõdetav istub rahulikul toolil, käsi on 

asetatud laule ja peopesa on ülespoole. Automaatne vererõhumõõtja hakkab mõõtma, kui 

vajutatakse nuppu „Start“. Poolautomaatne vererõhumõõtja hakkab mõõtma, kui ülemine 

vererõhk on pumbatud üles pumba abiga.  

Peale testide sooritamist ja vererõhu mõõtmist pannakse mõõdetava kehatüvele südame 

piirkonda pulsivöö koos spordikellaga.  
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Tööpäeva lõpuks võetakse vaatlusaluselt vöö ja kell maha ning saadud andmed imporditakse 

arvutisse. Mõõtmisel kasutatakse spordikellasid: Polar 610i, Polar s625x ja Suunto T6. 

 

2.3. Uuringu korraldus 

 

Uurimuse läbiviimiseks pöördus lõputöö tegija vangla personaliosakonna personalijuhi 

poole, kes suunas edasi Justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõuniku juurde, kelle kaudu 

tuli kooskõlastada uurimuse läbiviimise luba. Loa saamiseks kulus ligikaudu 2 kuud. 

Veebruaris saadeti nõuniku poolt edasi küsimustik vanglatöötajatele. Kaks nädalat pärast 

küsimustiku saatmist, said vanglaametnikud meeldetuletuse küsimustiku täitmiseks. 

Uuritavad täitsid ankeedi ja vabatahtlikud said märkida ankeedi lõppu, et soovivad osaleda 

mõõtmistel. 

Mõõtmistele pääsemiseks oli vaja luba lõputöö koostajale, kui ka mõõtevahenditele, mis 

vanglasse kaasa võetakse. Kirja tuli panna sülearvuti täpsed tehnilised andmed. Vanglasse 

pääsemiseks koos vahenditega tuli kõik kooskõlastada Justiitsministeeriumiga. Vanglasse 

minnes tuli kõik mitte kirjas olevad asjad jätta eelruumi kappi. Vanglas olles kontrolliti üle 

kõik kaasas olevad mõõtevahendid ning samuti ka uurija ise. Seejärel kutsuti vastu 

meditsiiniosakonna osakonnajuhataja, kes suunas meid vanemõe juurde, kes näitas ette 

ruumid, kus mõõtmised läbi viia.  

Ühekorraga ei saadud mõõtetulemusi kõikidelt vaatlusalustelt. Seega tuli vanglas käia ka 

teisel korral. Kuid teisel päeval ei olnud võimalik vangla meditsiiniosakonnas mõõtmisi 

enam läbi viia, lubati kasutada vangla eelpääsla vestlusruumi, kuhu tuli broneerida aeg. 

Eelruum asub mõnekümne meetri kaugusel vangla peahoonest ja asub vangla väravates, siis 

oli mõõdetavatel vaba võimalus tulla vestlusruumi mõõtmisi tegema. 

Seega, kolme katsealuse mõõtmised viidi läbi meditsiiniosakonnas ja kaks mõõtmist tehti 

eelpääsla vestlusruumis. Mõõtmised viidi läbi 14. aprillil ja 5. mail (2016). Vererõhu 

mõõtmised toimusid tööpäeva alguses kell 9.00 ja tööpäeva lõpus kell 16.00. Südame 

löögisagedusi mõõdeti kogu tööpäeva jooksul. Pulsikell- ja vöö pandi mõõdetavatele peale 

hommikul, ning kell luges andmeid terve tööpäeva jooksul. 
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2.4. Andmetöötlus 

 

E-küsimustikust saadud andmed salvestati andmetöötlusprogrammis MS Excel 2013, 

millega arvutati tulemuste keskmine ja standardhälve ning tehti vajalikud graafikud. 

Andmetöötlusprogrammiga SPSS 23.0 teostati dispersioonanalüüs ANOVA-testi abil, 

gruppide keskmiste võrdlemine paaris t-testi abil ja gruppide erinevuse hindamiseks kasutati 

χ2-testi ning tegurite ja tervisekaebuste vaheliste seoste analüüs Spearman`i korrelatsioon-

analüüsi abil.  
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Üldandmed 

 

Vastajaid oli kokku 31 ja kõik vastajad vastasid kõigile 144 küsimusele, kellest 51,6% olid 

naised ja 48,4% mehed. Vastanute keskmiseks vanuseks on 34±8,76. Keskmine 

vanglaametnik on  pikk 176±10 sentimeetrit ja kaalub 76±16 kilogrammi. Vastajate 

keskmine kehamassiindeks (KMI) oli 24,5kg/cm-2. Vanglaametnikest 58,8%-i  on 

omandanud rakenduslik kõrghariduse. Üle 80% vastajatest on vabaabielus või abielus. 21 

vastajal on lapsed. Vastajatest 58% on töötanud vanglas 6-10 või rohkem kui 10 aastat. 

Vanglaametnikest 61,3% töötab nädalas 31-40 tundi ja 29% rohkem kui 40 tundi. 9 vastajat 

peab töötama ka öövahetuses ja 11 nädalavahetustel.  

Vastajatest 67,7% on suitsetanud ja 20% neist suitsetab ka praegu. Üldiselt suitsetatakse 4-

10 sigaretti päevas. Suurem osa (83,9%) vanglaametnikest tegeleb regulaarselt treeningu või 

füüsilise koormusega. Kõige sagedamini tegeletakse füüsilise treeningu või koormusega 23 

korda nädalas (54,8%). Üldiselt tehakse jõutreeninguid, aeroobset treeningut, pallimänge, 

rulluisutamist ja suusatamist ning osaletakse erinevates rühmatreeningutes.  

Vanglaametnikest 51,6% käib regulaarses tervisekontrollis korra iga 3 aasta tagant ja 19,4% 

peab käima korra iga aasta tagant. Töötajatest 93,5% on teadlikud nakkushaigustest, mis 

esinevad kinnipeetavatel. Üle 80% vastanutest kaitseb end nakatumise eest 

isikukaitsevahendeid kasutades. Vanglaametniku nakatumise vältimiseks on vangla 

teavitanud töötajaid kinnipeetava nakkushaigusest, asutus võimaldab isikukaitsevahendeid, 

teeb koolitusi hügieeni kohta ja ennetustööd (HIV/AIDS’i koolitus kinnipeetavatele). 

Üldandmed uuritava grupi kohta on toodud lisas 3. 

Ankeetküsimustiku viimasele küsimusele „Kas Te olete nõus osalema uuringu mõõtmistes?“ 

vastas jaatavalt 8 vanglaametnikku. Kaheksast nõusoleku andnud vastajast osales 

mõõtmistel viis.  Kõik mõõtmistel osalenud töötajad olid naised, kelle keskmiseks vanuseks 

oli 32,2±4,7 aastat. Kõige noorem osaleja oli 27. aastane ja kõige vanem 40 aastat  
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3.2. Suhted organisatsioonis 

 

Joonisel 3.1. on toodud vanglaametnike arvamus organisatsiooni poolse õigluse, usalduse, 

tunnustuse ja info kättesaadavuse kohta. 

 

 

Joonis 3.1. Organisatsiooni, juhtkonna ja töötajate omavaheline usaldus, õiglus ja tunnustus 

(%, vastajate osakaal) 

Jooniselt 3.1. on näha, et üle 80% vanglaametnikest leiab, et informatsioon, mida nad saavalt 

juhtkonnal on usaldusväärne väga suurel või suurel määral ning vaid alla 10% arvab, et 

saadud informatsiooni võib usaldada väga vähesel või vähesel määral. Üle poolte 

vanglaametnikest leiab, et juhtkond usaldab neid suurel määral töös, mida nad teevad. 

Rääkides juhtkonna ja kolleegide omavahelisest usaldusest, siis 60% vastajatest hindab väga 

suurel ja suurel määral oma juhtkonna usaldust ning samavõrd usaldab oma kaastöötajat 

45% uuritavatest. Veidi alla poolte vastajaist väidab, et väga suurel või suurel määral on 

võimalus väljendada enda arvamusi ja emotsioone, enamasti on konfliktid õigeaegselt 

lahendatud ja töö on õiglaselt jaotatud. Eesti psühho-sotsiaalsete riskide uuring (2010) 

näitas, et 80% vastajatest väidab, et alati ja sageli kuulab vahetu ülemus ära oma alluvate 
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töömured ja 70% alluvatest saab enamasti juhtkonnalt abi ja toetust [20]. Negatiivsetest 

vastustest tuleb välja, et suurem osa vastajatest ei oska öelda, kas juhtkond varjab olulist 

informatsiooni nende eest või mitte. Rohkem kui pooled vanglaametnikest nendivad, et 

informatsiooni varjatakse nii juhtkonna poolt kui ka kaastöötajate vahel ja juhtkonna eest.  

 

Joonisel 3.2.  on toodud välja töötajate rahulolu hinnangute keskmised (±SD) skaalal 0..5. 

 

 

 

Joonis 3.2. Juhtkonna – töötajate ja töötajate omavahelise usalduse keskmised hinnangud 

 

Juhtkonna ja töötajate omavahelise usaldusega seotud küsimuste kohta saadud summaarne 

keskmine skoor skaalal 0…5 oli 2,44±0,21. Keskmisest enam on vanglaametnikel võimalus 

väljendada enda arvamusi ja emotsioone ja juhtkond võtab tõsiselt töötajate ettepanekuid. 

Vanglatöötajad saavad suurel määral usaldada jagatud informatsiooni, töö on õiglaselt 

jaotatud ning juhtkond ja töötajad usaldavad üksteist.  
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3.3. Rahulolu tööga 

 

Joonisel 3.3. on toodud vanglaametnike töö- ja töökeskkonnaga rahulolu hinnangud. 

 

 

Joonis 3.3. Vanglaametnike tööga rahulolu (%, vastajate osakaal) 

 

Jooniselt 3.3. on näha, et „rahul“ vastanute protsent on kõige suurem kõikidel küsimustel, 

ehk enamik töötajaid oma tööga rahul. Vanglaametnikest üle 80% on üldiselt väga rahul ja 

rahul oma töö- ja töökeskkonnaga. Nad saavad piisavalt rakendada oma võimeid tööl ja neil 

on olemas tööalased väljavaated. Oma töö ja tööalaste väljavaadetega ei ole pigem rahul või 

üldse mitte ligi viiendik vastajaist. Ligi 10% vastanutest ei ole üldse rahul võimalustega oma 

võimeid rakendada tööl.  
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Joonisel 3.4. on toodud tööga rahulolu küsimuste skaala keskmised (±SD) tulemused skaalal 

0…4. 

 

 

Joonis 3.4. Vanglaametnike tööga rahulolu keskmised hinnangud  

 

Tööga rahulolu küsimuste keskmiseks väärtuseks on 2±2,11. Seega, töötajad on üleüldiselt 

rahul oma töö ja töökeskkonnaga, võimete rakendamisega ning tööalaste väljavaadetega.  
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3.4. Töökohas valitsev õhkkond 

 

Joonisel 3.5. on toodud välja vanglaametnike hinnangud töö eripära, töökohas valitseva 

õhkkonna ja suhete kohta. 

 

 

Joonis 3.5. Töö mõttekus, tunnustus, arenguvõimalused, töötempo ja emotsionaalsed 

nõudmised, suhted töökaaslastega (%, vastajate osakaal). 

 

Rohkem kui 80% töötajatest peab oma tööd alati või sageli mõttekaks ja tähtsaks. Vastajatest 

75% peab alati või sageli oma tööd tähtsaks ja leiab, et ta tööl on selged eesmärgid ning nad 

on alati teadlikud oma tööülesannetest. Rohkem kui  pooled vastajatest leiab, et alati või 

sageli  haarab nende töö neid  emotsionaalselt ja 36% juhtudest on töö emotsionaalselt raske.  
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Vanglaametnikest 41,9% peab alati või sageli töötama kiires töötempos ja 45% tunneb, et 

nende töötempo on kiire. Vastajate hulgas ei olnud kedagi, kes ei peaks kiires töötempos 

töötama.  

Joonisel 3.6 on toodud skaala (0…5) keskmised (±SD) tulemused vanglaametnike töö 

eripära, töös valitseva õhkkonna ja suhete kohta. 

 

 

Joonis 3.6. Töötajate keskmised hinnangud tööeripärale ja suhetele töökaaslastega  

 

Töökohas valitseva õhkkonnaga seotud küsimuste kohta saadud summaarne keskmine skoor 

skaalal 0…5 oli 3,59±0,62. Keskmisest kõrgemaks hindavad vastajad teadlikkust 

tööülesannetest, ootusi ja töö mõttekust, tähtsust ning selgete eesmärkide olemasolu. 

Vanglaametnikud  peavad sageli oma tööd tähtsaks, nende tööl on alati hea õhkkond 

kolleegide vahel, tunnevad, et kuuluvad kollektiivi ja on olemas meeskonnatöö. 

Vanglaametnikud tunnevad keskmisest harvem ebavajaliku tegemist ja vastuolulisi 

nõudmisi töös.  
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Avatud küsimusest selgus, et tööõhkkond on hea, töö hinnatakse tähtsaks ja mõttekaks ning 

eesmärgipäraseks. Lisatud oli ka arvamus, et vanglas peaks olema vähem sisekontrolli. 

Samuti arvati, et osakondades tuleks korraldada rohkem teabepäevi ja ühisüritusi, et muuta 

koostööd paremaks. 

 

3.5. Autonoomia ehk otsustusvabadus  

 

Joonisel 3.7. on toodud töötajate hinnangud otsustusvabadusele töös. 

 

 

Joonis 3.7.  Vanglaametnike kontroll tööaja, sisu ja tegevuste üle (%, vastajate osakaal) 

 

Tulemused näitavad, et 71% vanglaametnikest omavad sageli kontrolli töövõtet üle ja  

64,5%  saavad sageli ise otsustada oma puhkepauside ja 32,3 % tööülesannete tegevuste 

järjekorra üle. Vastajatest 3,2% ei ole mitte kunagi või peaaegu mitte kunagi kontrolli oma 

tegevuste ja töövõtete üle 
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Joonisel 3.8 on toodud skaala (1…4) keskmised (±SD) tulemused vanglaametnike kontrolli 

tööaja, sisu ja tegevuste üle  

 

 

Joonis 3.8. Vanglaametnike hinnangud kontrolli üle tööaja, sisu ja tegevuste suhtes 

Autonoomia küsimuste summaarseks keskmiseks skooriks skaalal 1…4 oli 2,97±0,55. See 

tähendab, et vastajad saavad keskmisest sagedamini kontrollida oma töö- ja puhkepause ning 

tegevusi ja töövõtteid 
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3.6. Suhted otsese ülemusega 

 

Joonisel 3.9. on toodud vanglaametnike hinnangud suhetele oma otsese ülemusega. 

 

 

Joonis 3.9. Vanglaametnike hinnangud suhetele oma otsese ülemusega (%,vastajate 

osakaal) 

 

Tulemustest selgub, et alati või sageli  75% juhtudest kuulab otsene ülemus ära tööga seotud 

probleemid ning üle 65% saab otseselt ülemuselt tagasisidet tööst  ning samuti abi ja toetust. 

Vanglaametnikest 10% tunneb, et saavad harva tagasisidet ja toetust otseselt ülemuselt. 3,2% 

vanglaametnikest ei oska öelda, millised on suhted otsese ülemusega.  
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Joonis 3.10 on toodud vanglaametnike hinnangute keskmised skoorid (±SD) suhetele oma 

otsese ülemusega (skaalal 0…5). 

 

Joonis 3.10.  Vanglaametnike hinnangute keskmised skoorid suhetele oma otsese ülemusega 

 

Keskmised skoorid otsese ülemuse poolse toetuse kohta on toodud joonisel 3.10. 

Summaarne keskmine skoor skaalal 0…6 vanglaametnike hinnangutest suhetele otsese 

ülemusega oli 2,12±2,12. Vanglaametnikud on keskmisest enam rahul oma otsese ülemuse 

tagasisidega tööst hakkama saamise kohta. Keskmisest vähem kuulab otsene ülemus ära 

tööga seotud probleemid ning pakub abi ja toetust.  
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Joonisel 3.11. . on toodud vastajate hinnangud ülemuse juhtimise kvaliteedi kohta. 

 

 

Joonis 3.11. Vanglaametnike hinnang otsese ülemuse juhtimiskvaliteedile (%, vastajate 

osakaal) 

 

Peaaegu 70% vastajatest leiab, et suurel või väga suurel määral oskab otsene ülemus tööd 

planeerida ja on oskuslik konfliktide lahendaja ning peab oluliseks töötaja rahulolu tööga 

ning kindlustab töötajatele võimalused töösiseseks arenguks.  
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Ülemuse juhtimise kvaliteedi küsimuste keskmised skoorid (±SD) skaalal 0…5 on toodud 

joonisel 3.12.  

 

 

Joonis 3.12.  Vanglaametnike hinnangute keskmised skoorid otsese ülemuse 

juhtimiskvaliteedi kohta   

 

Summaarne keskmine skoor (skaalal 0…5) vanglaametnike hinnangutest oma otsese 

ülemuse juhtimiskvaliteedile oli 2,20±0,68. Vanglaametnikud leiavad, et keskmisest rohkem 

kindlustab otsene ülemus arenguvõimalused tööl ja keskmisest vähem oskab ülemus tööd 

planeerida. 
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3.7. Töö ja eraelu konflikt 

 

Joonisel 3.13 on toodud vastajate hinnangud  töö ja kodukonflikti küsimuste kohta.  

 

Joonis 3.13. Vanglaametnike töö ja kodu konflikt (%, vastajate osakaal) 

 

Vastajatest ligi kolmandik  väidab, et nende töö mõjub sageli või mõnikord halvasti eraelule 

ja samavõrd arvab, et lähedased ei kurda nende liigse töötamise üle. Vanglaametnikest 

kolmandik väidab, et tuleb olla ühel ajal nii tööl kui kodus. Ligi kolmandik vastajaist väidab, 

et töö ei mõjuta eraelu ja pole soovi olla samal ajal mõlemas kohas. 
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Töö ja kodu konfliktiga seotud küsimuste keskmised skoorid (±SD) skaalal 0…4 on toodud 

joonisel 3.14. 

 

Joonis 3.14. Töö ja kodu konflikti hinnangute keskmised skoorid 

 

Summaarne keskmine skoor skaalal (0…4) vanglaametnike hinnangust töö ja kodu 

konfliktile oli 2,09±0,07. Keskmisest vähem kurdavad vastajate lähedased, et 

vanglaametnikud töötavad liigselt.  
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3.8. Tervis ja heaolu 

 

Joonisel 3.15 on toodud tulemused vanglatöötajate tervise kohta. 

 

 

Joonis 3.15. Vanglaametnike tervis (%, vastajate osakaal) 

 

Küsimustele vastates pidid uuringus osalejad arvestama oma enesetunnet viimase 4 nädala 

jooksul. Küsimustest selgub, et valdav osa vastajatest tundis viimase 4 nädala jooksul 

mõnikord või harva joonisel märgitud tervisekaebusi. Töötajatest 7% tundis pidevat 

väsimust ja kurnatust ning 9,5% leidis, et on raskusi magama jäämisega. Üle 25% vastajatest 

ei ole mitte kunagi raskusi lõõgastumise ja magama jäämisega.  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Unehäired

Kurnatus

Füüsiliselt väsinud

Emotsionaalne kurnatus

Raskused magama jäämisega

Väsimuse tunne

Raskusi lõõgastuda

Kergesti ärrituv

Pinges olek

Stress

Vastajate osakaal

Kogu aeg Suur osa ajast Mõnikord Harva Mitte kunagi Ei oska öelda



38 

Vanglaametnike tervise ja heaolu hinnangute keskmised skoorid (±SD) skaalal 0…4 on 

toodud joonisel 3.16. 

 

 

3.16. Vanglaametnike tervist ja heaolu hinnangute keskmised skoorid  

 

Summaarne keskmine skoor (skaalal 0…4) vanglaametnike hinnangust tervise ja heaolu 

kohta oli 2,35±0,36. Selgub, et vanglaametnikel esineb harva probleeme tervisega ehk nad 

on harva pinges, kurnatud või füüsiliselt väsinud. Samuti tunnevad nad harva väsimuse 

tunnet. 
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3.9. Stressitase 

 

Joonisel 3.17. on toodud vastajate protsent hinnangust oma stressitasemele skaalal 1-10. 

 

 

3.17. Vanglaametnike hinnang oma üldisele stressitasemele  

 

Kõige kõrgemaks stressiskooriks märgiti 9 ja kõige madalamaks 2. Keskmiseks 

stressiskooriks saadi 5,55±1,98. Keskmisest kõrgemat stressitaset märkis 25,8% 

vanglaametnikest ja keskmisest madalamat märkis 16,1%. Kõige rohkem vastajatest (7) 

märkis, et stressiskoor on 8, mida võib pidada kõrgeks stressitasemeks. 
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Joonisel 3.18 on illustreerivalt toodud ära vastajate protsentuaalne jaotuvus hinnangutest 

oma stressitasemele. 

 

Joonis 3.18. Vanglaametnike hinnangud oma stressitasemele (%, vastajate osakaal ) 

 

Gruppide vahelisest võrdlusest selgus, et meeste keskmine stressitase on 4,5±1,88.  Naistel 

on see aga oluliselt kõrgem (6,4±1,82) (p=0,05). Kõige kõrgema stressitasemega 

vanglaametnike töötab valvur/vanemvalvur ametikohal, kus üldine stressitase on 6,07±2,13. 

Kõige madalama stressitasemega vanglaametnikud on spetsialistid, kelle stressitase on 

4,57±1,98. Vanglaametnikel vanuses 46–55 on suurem stressitase (6,00±1,58) kui 

noorematel töötajatel. Abielus või vabaabielus olevatel töötajatel on kõrgem stressiskoor 

(5,92±1,91) kui vallalistel töötajatel, kelle stressitase on 4,2±1,92. Vanglaametnikel, kellel 

on kesk- või kutseharidus on stressiskoor suurem (5,9±1,78) kui töötajatel, kes on 

omandanud kõrghariduse (5,3±2,13). 
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Joonisel 3.19 on toodud tulemused vangalaametnike sümptomite esinemissagedusest 

viimase aasta jooksul. 

 

 

Joonis 3.19. Vanglaametnikel sümptomite esinemissagedus (%, vastajate osakaal) 

 

Mõnikord kuus kuni iga päev esineb enam kui kolmandikul väsimust peavalu ja silmade 

ärritust. Samavõrd sageli esineb 28,7% vastajatest ka alaseljavalu. Mõnikord aastas esineb 

enamusel vanglaametnikest (80%) külmetushaigusi ja köha. Vastajatest 9,7%-l on. iga päev 

esinenud silmade ärritust. Kuid mitte kunagi ei esinenud mitte ühelgi vanglaametnikul 

teadvusekadu.  
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Vanglaametnike tööga seotud sümptomid on toodud joonisel 3.20. 

 

 

Joonis 3.20. Vanglaametnike tööga seotud sümptomid (%, vastajate osakaal) 

 

Vastustest selgub, et 70% vanglaametnikest peab kõige sagedamaks tööst põhjustatud 

terviseprobleemiks pearinglust, 58% peavalu ja 51,7% silmade ärritust. Kõige vähem 3,4% 

leitakse, et randme-, käelaba- ja põlvevalu on tööst põhjustatud sümptomiks.  
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4. MÕÕTMISTE TULEMUSED 

 

4.1. Tähelepanu ja reaktsioonikiiruse hindamine 

 

Reageerimiskiiruse ja tähelepanu hindamiseks sooritasid katsealused NS psühhoTest  

arvutiprogrammiga „häiringukindluse“ testi, „reaktsiooni liikuvale objektile“ ja  „tähelepanu 

hindamise“ testi.   

 

 

Joonis 4.1. Häiringukindluse testi keskmine reageerimisaeg ja vigade arv tööpäeva alguses 

ja lõpus  

Häiringukindluse testi tulemustest (joonis 4.1.) selgub, et keskmine reageerimisaeg jäi kõigil 

vahemikku 300–380 ms nii tööpäeva alguses kui ka  lõpus. Kolmel vanglaametnikul oli 

vigade arv tööpäeva lõpus väiksem kui tööpäeva alguses, samuti oli kahel töötajal 

reageerimisaeg tööpäeva lõpus kiirem võrreldes tööpäeva algusega. Sõltuvalt keskmisest 

reaktsiooniajast on  kahel vanglaametnikul kõrgema närvisüsteemi aktiivsus inertse ja 
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liikuva vahepealne nii tööpäeva alguses kui ka lõpus. Kahel mõõdetaval on kõrgema 

närvisüsteemi aktiivsus inertne tööpäeva alguses ja ühel vanglaametnikul inertse ja liikuva 

vahepealne ning muutub tööpäeva lõpus inertseks. Üldiselt võib öelda, et reaktsiooniaeg ei 

erine oluliselt tööpäeva alguses ja tööpäeva lõpus. Keskmine vigade arv tööpäeva alguses 

on kaks korda suurem (4,4±2,2) kui tööpäeva lõpus (2,2±2,2), kuid see muutus pole 

statistiliselt oluline. „Reaktsiooni liikuvale objektile“ testi tulemused on toodud joonisel 4.2. 

 

 

  Täpsete vajutuste arv 

  Hilinevate vajutuste arv 

  Enneaegsete vajutuste arv 

 

Joonis 4.2. Vaatlusaluste reageerimisaeg liikuvale objektile (ms) ja vajutuste arv. 

 

„Reaktsioon liikuvale objektile“ testi tulemused (joonisel 4.2.) näitavad, et võrreldes 

tööpäeva algusega oli vaatlusaluste reageerimisaeg mõnevõrra kiirem tööpäeva lõpus. 

Suurem osa vaatlusalustel oli reaktsioon liikuvale objektile valdavalt täpne. Vähem esines 

hilinemist ja kõige vähem oli enneaegset reaktsiooni. Testi tulemused on toodud tabelina 

lisas 2. 
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Joonisel 4.3. on toodud vaatlusaluste keskmine täpsete, enneaegsete ja hilinevate vajutuste 

arv hommikul ning õhtul. 

 

 

Joonis 4.3. Vaatusaluste täpsete, enneaegsete ja hilinevate vajutuste arv hommikul ning 

õhtul (keskmine ±SD). 

 

Jooniselt 4.3. on näha, et täpsete vajutuste arv hommikul oli väiksem kui õhtul. Samas õhtul 

vähenes enneaegsete ja hilinevate vajutuste keskmine arv võrreldes hommikuste 

tulemustega. Täpsete vajutuste tõusutendents töövahetuse lõpus on seletatav sellega, et 

tööpäeva alguses töötajal ei ole piisavalt aega süveneda katseülesandesse, kuna tähelepanu 

on suunatud rohkem töökohustuste täitmisele ja tegevuste ajaplaanile. Reeglina on 

vanglatöötaja tööpäeva lõpp rahulikum ja vaatlusalune saab süveneda katse sooritamisele.  

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Täpsete vajutuste arv Enneaegsete vajutuste arv Hilinevate vajutuste arv

V
a
ju

tu
s
te

 a
rv

Hommik Õhtu



46 

Joonisel 4.4. on toodud vaatlusaluste tähelepanu hindamise testi tulemused hommikul ja 

õhtul. 

 

 

Joonis 4.4. Tähelepanu hindamise testi tulemused (reageerimisaeg, ms) tööpäeva alguses ja 

lõpus 

 

Tähelepanu hindamise testist (joonis 4.4.) selgub, et vanglaametnike reaktsiooniaeg ei erine 

oluliselt tööpäeva alguses ja lõpus ning jääb vahemikku 239357 ms. Keskmine 

reageerimisaeg tööpäeva alguses oli 308,6±46,1 ja tööpäeva lõpus 300,2±39,3. Samuti ei 

erinenud vigade arv tööpäeva lõpus ja tööpäeva alguses. Keskmine vigade arv tööpäeva 

alguses oli 2,2±1,2 ja tööpäeva lõpus 1,4±1,0.  
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4.2. Südame löögisageduse ja vererõhu näitajad 

 

Vanglatöötajatel, kes olid nõus jätkama uuringut peale küsimustiku täitmist, mõõdeti 

vererõhku tööpäeva alguses ja lõpu (tabel 4.1) 

 

Tabel 4.1. Vaatlusaluste maksimaalne, minimaalne ja keskmine südame löögisagedus 

Vaatlus-

alune 

Südame löögisagedus, l/min 

Keskmine  (±SD) Minimaalne Maksimaalne 

1 84±13 67 84 

2 78±12 63 120 

3 67±13 53 117 

4 81±10 57 135 

5 85±12 66 89 

 

Täiskasvanul inimesel jääb puhkeolekus südame löögisagedus vahemikku 60–90 lööki 

minutis. Tabelis 4.1 on näha, et ühel vanglaametnikul on maksimaalne südame löögisagedus 

135 l/ min, mis tuleneb sellest, et mõõtmise päeval toimus vangide vaheline kaklus ja 

vanglaametnik pidi kiiresti reageerima ja selle peale kohale jooksma. Üldiselt on kõikidel 

südame löögisagedus tööpäeva jooksul täiskasvanud inimesele kohane. Kuna vangla 

territoorium on suur tuleb vanglaametnikel palju liikuda ja liikuda pidevalt trepist see 

põhjendab miks vaatlusaluste südame löögisagedus on kõrge. Kõikide vaatlusaluste 

keskmine südame löögisagedus oli 79±6,5 l/min. 
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Tabelis 4.2. on toodud vaatlusaluste süstoolse ja diastoolse vererõhu näitajad. 

 

Tabel 4.2. Vaatlusaluste vererõhk tööpäeval alguses ja lõpus 

Vaatlusalune 
Vererõhk tööpäeva alguses, mmHg Vererõhk tööpäeva lõpus, mmHg 

Süstoolne Diastoolne Süstoolne Diastoolne 

1 126 80 139 83 

2 116 75 120 77 

3 127 77 128 73 

4 136 93 143 78 

5 121 76 120 78 

 

Tabelist 4.2. selgub, et vaatlusaluste vererõhk ei erine suuresti tööpäeva alguses ja lõpus. 

Vaatlusalusel 4 on kõige kõrgem vererõhk võrreldes teistega. Tegemist on sportlasega, kes 

tegeles mõõtmistele eelneval päeval raske füüsilise koormusega, millest tulenevalt on 

vererõhk mõne võrra kõrgem, kui teistel uuritavatel.  

Joonisel 4.5. on toodud vanglaametnike süstoolne ja diastoolne keskmine rõhk 

 

 

Joonis 4.5. Vanglatöötajate  süstoolne ja diastoolne rõhk (keskmine±SD) 

Jooniselt 4.5 selgub, et. Keskmine süstoolne vererõhk vanglatöötajatel tööpäeva alguses on 

125±6,7 mmHg ja diastoolne 80,2±6,6 mmHg. Töövahetuse lõpus on vanglaametnikel 

keskmine süstoolne rõhk 130±9,5 mmHg ja diastoolne 77,8±3,2mmHg. vanglaametnike 

süstoolne ja diastoolne rõhk ei muutu oluliselt töövahetuse alguses ja lõpus 
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5. SEOSTE ANALÜÜS 

 

Spearman`i korrelatsioonanalüüs näitas olulisi seoseid (p=0,050,001) vanglatöötjate 

psühholoogiliste ohutegurite ja tervisekaebuste vahel (r=korrelatsiooni kordaja, p= 

statistilise olulisuse tõenäosus). Enamasti seostusid sümptomid töökorralduslike tegurite  ja 

psühho-sotsiaalsete riskidega.  

1. Mida tähtsam on vanglaametnikule tema töökoht, seda kõrgem on stressitase (r=0,38). 

2. Mida suurem on rahulolematus tööga seda suurem on stressiskoor (r=0,55). 

3. Mida vähem on vabadust otsustada tegevuste üle tööl, seda rohkem esineb õlavalu 

(r=0,42) ja külmetushaigusi (r=0,41). 

4. Mida vähem otsene ülemus kuulab töötaja probleemid ära, seda rohkem esineb stressi 

(r=0,40), kaelavalu (r=0,44) ja randmevalu (r=0,36). 

5. Mida halvemini otsene ülemus töötajate tööd planeerib seda, rohkem esineb kaelavalu 

(r=0,40). 

6. Mida rohkem töötaja tunneb, et on kurnatud, seda  sagedamini esineb alaseljavalu 

(r=0,43), õlavalu (r=0,47), põlvevalu (r=0,41) ja külmetushaigusi (r=0,41). 

7. Mida rohkem tunnevad töötajad, et on emotsionaalselt kurnatud, seda rohkem esineb 

alaseljavalu (r=0,41), randmevalu (r=0,37), põlvevalu (r=0,41) ja külmetushaigusi 

(r=0,41). 

8. Vanglaametnikel kellel on raskusi magama jäämisega esineb rohkem randmevalu 

(r=0,39), põlvevalu (r=0,37). 

9. Mida sagedamini töötaja tunneb, et on füüsiliselt kurnatud seda rohkem esineb kaelavalu 

(r=0,41), alaseljavalu (r=0,40), õlavalu (r=0,43) ja põlvevalu (r=0,53). 

10. Mida kõrgem on töötajate töötempo seda rohkem esineb ametnikel külmetushaigusi 

(r=0,48) ja randmevalu (r=0,51). 

11. Mida sagedamini on töö emotsionaalselt raske seda enam esineb külmetushaigusi 

(r=0,44) ja randmevalu (r=0,51). 

12. Mida vähem on töös omaalgatuslikkust seda suuremas stressis on töötajad (r=0,45). 

13. Mida halvem on koostöö kolleegidega seda rohkem esineb alaseljavalu (r=0,40) ja 

põlvevalu (r=0,47). 
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14. Mida vähem aeg tööülesanne täitmiseks seda suurem külmetushaiguste esinemine 

(r=0,40). 

15. Mida tähtsam on töö vanglaametniku jaoks seda suurem on stressitase (r=0,52). 

16. Vanus oli positiivses korrelatsioonis randmevaluga (r=0,39). 

17. Stressitase oli seotud kaelavaluga (r=0,51) ja valudega rinnus (r=0,65). 

18. Kaelavalu põhjustab vanglaametnikel alaseljavalu (r=0,53),õlavalu (r=0,43) ja 

randmevalu (r=0,42). 

19. Alaseljavalu põhjustab töötajatele küünarliigesevalu (r=0,44) ja randmevalu (r=0,502). 

20. Õlavalu põhjustab omakorda ametnikele küünarliigesevalu (r=0,51), randmevalu ja 

(r=0,40). 

21. Küünarliigesevalu põhjustab külmetushaigusi (r=0,439), alaseljavalu (r=0,63) ja 

randmevalu (r=0,634). 

22. Randmevalu põhjustab vanglaametnikele kaelavalu (r=0,44), alaseljavalu (r=0,51) ja 

õlavalu (r=0,47). 

23. Põlvevalu tekitab vanglaametnikele kaelavalu (r=0,50), õlavalu (r=0,63) ja 

küünarliigesevalu (r=0,61). 

24. Pisted rinnus põhjustavad vanglaametnikele randmevalu (r=0,34). 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud uurimistöö eesmärgiks oli kindlaks teha vanglaametnike töökeskkonnast tulenevad 

psühho-sotsiaalsed riskid ja välja selgitada peamised tervisekaebused.  

Eesmärgini jõudmiseks lahendati järgmised ülesanded: selgitati välja psühholoogilised 

ohutegurid vanglaametnike seas, analüüsiti vanglaametnike suhteid juhtkonna, kolleegide, 

kinnipeetavate ja lähedastega, hinnati tööeripärast ja töökorralduslikest teguritest tulenevaid 

riske ja seoseid tööst tingitud tegurite ja tervisenäitajate vahel vanglaametnike seas,  

analüüsiti vanglaametnike hinnanguid oma terviseseisundile ja sümptomite seotust tööga 

ning mõõdeti vanglaametnike psühho- füsioloogilisi näitajaid nagu tähelepanu ja reaktsiooni 

kiirus, vererõhk ning südame löögisagedus töövahetuse alguses ja lõpus. 

Anonüümne ankeetküsimustik saadeti uuritavatele läbi Justiitsministeeriumi 

elektrooniliselt. Vastata tuli 144 küsimusele, mis puudutasid juhtkonna, kolleegide ja 

lähedastega, tööeripära ja töökorralduslikke tegureid ning tervisenäitajaid Mõõtmised viidi 

läbi vangla meditsiiniosakonnas ja eelpääsla vestlusruumis. Mõõtmised toimusid hommikul 

9.00 10.30 ja õhtul 15.3017.00.  

Ankeetküsimustikule vastas 31 vanglaametiku, kellest 16 olid naised ja 15 mehed. Vastajate 

keskmiseks vanuseks oli 34±8,76 aastat. Vastajatest 58,8% oli omandanud rakendusliku 

kõrghariduse ja üle 80% oli vabaabielus või abielus ning perekonnas olid lapsed. 

Uuritavatest oli vanglas töötanud 6-10 või rohkem kui 10 aastat 58% ja 61,3% töötas nädalas 

3140 tundi.  

Küsimustikust selgus, et vanglaametnikest 75% väitis, et otsene ülemus kuulab ära nende 

tööga seotud probleemid. Vastajatest 64,5% arvas, et töö mõjub harva halvasti nende 

eraelule ja 30% arvas, et sageli või mõnikord lähedased kurdavad nende liigse töötamise üle. 

Vanglaametnikest 7% tundis, et on viimase 4 nädala jooksul kogu aeg väsinud ja kurnatud 

ning 9,5% oli raskusi magama jäämisega. Töötajatest üle 25% ei esinenud raskusi 

lõõgastumiseks või magama jäämiseks. 
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Töötajate keskmine stressiskoor skaalal 0…10 oli 5,55±1,98. Keskmisest kõrgemat 

stressitaset märkis 25,8%  ning 16,1% hindas stressitaseme madalaks vanglaametnikest. Ligi 

viiendik vastajatest tundis, et nende stressiskoor on 8, mis on kõrge stressitase. 

Vanglaametnikud pidasid kõige sagedamaks tööst põhjustatud terviseprobleemiks 

pearinglust (70%), peavalu (58%) ja silmade ärritust (51,7%). 

Tähelepanu ja reaktsiooni kiiruse test näitas, et reageerimiseaeg tööpäeva jooksul oluliselt 

ei muutunud ja keskmine vigade arv  näitas vähenemise tendentsi tööpäeva lõpus 

Seoste analüüs näitas, et mida kõrgem oli stressitase seda sagedamini esines kaelavalu 

(r=0,51) ja valusid rinnus (r=0,65). Külmetushaigusi esines neil töötajatel, kellel oli 

sagedamini töö emotsionaalselt raske (r=0,44), kõrgem töötempo (r=0,48) ja vähem 

vabadust otsustada tegevuste üle tööl (r=0,41) ning kellel oli kõrgem emotsionaalne kurnatus 

(r=0,41). Mida kõrgem oli vanglaametniku stressitase, seda tähtsam oli tema töökoht 

(r=0,38) ning seda suurem oli rahulolematus tööga (r=0,55).  

Uurimusest võib järeldada, et vanglaametnikud on üldiselt rahul oma töökeskkonnaga. 

Vanglaametnike töös on kõrged ootused ja töö on neile tähtis ja mõttekas. Neil on suur 

otsustusvabadus oma ajakava ja tegevuste üle. Ainukene tööd pingestav tegur on kiire 

töötempo. Vanglaametnikud hindavad kõrgelt oma kolleegide toetust ja võib järeldada, et 

see on põhjus, miks vanglaametnikud on rahul oma töö tingimustega. Samas on nende töö 

vaimselt raske, sest suur osa vastajatest on  oma stressitaseme hinnanud keskmiseks ja 

kõrgeks. 

Vaimse ülepinge vältimiseks tuleks ettevõttes sisse viia stressijuhtimise programmid, mille 

oluliseks on lõõgastumise õppimine, autogeenne treening, taastusravi võimaluste loomine ja 

psühholoogiline nõustamine. 
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WORK REALATED PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS AND 

HEALTH OF PRISON OFFICERS 

 

SUMMARY 

 

The aim of the research was to determine psycho-social risks resulting from the work 

environment of prison officials and to ascertain main health complaints. 

To reach the goal, next tasks were solved: psychological risk factors were determined among 

the prison officials, the relationships between the prison officials and their management, 

colleagues, detainees, and loved ones were analyzed, the risks resulting from the specific 

nature of the work and from the factors of job management, and relations between work-

related factors and health indicators among the prison officials were evaluated, prison 

officials’ evaluations to their health condition and symptoms connectedness with work were 

analyzed and the prison officials’ psycho-physiological indicators, such as attentiveness and 

reaction speed, blood pressure, and heart rate at the beginning and at the end of the shift, 

were measured 

The anonymous questionnaire was sent to the subject through the Department of Justice. The 

subject had to answer 144 questions. The measurements were carried out in the medical 

department and in the conversation room in a checkpoint. The measurements took place at 

9.00–10.30 in the morning and at 15.30–17.00 in the evening.  

Thirty one prison officials answered to the questionnaire, of whom 16 were women and 15 

were men. The average age of the respondents was 34±8,76 years. 58,8% respondents had 

acquired professional higher education and over 80% were cohabitating or married and there 

were kids in the family. From the subjects, 58% had worked in prison about 6-10 years or 

more than 10 years and 61,3% worked 31-40 hours a week.  

Questionnaire revealed that 75% from the prison officials claimed that the direct superior 

listens to their work-related problems. 64,5% of the respondents thought that work rarely 

affect their personal life badly and 30% thought that often or sometimes their loved ones 

complain about their excessive working.  



56 

Seven per cents of the prison officials felt that they have been always tired and exhausted 

during the last four weeks and 9,5% had difficulties falling asleep. Over 25% of the workers 

did not have problems with relaxation or falling asleep.  

Workers’ average stress score on the scale of 0…10 was 5.55±1.98. 25,8% of workers 

thought their stress level to be higher than the average and 16,1% of the prison officials 

assessed their stress level low. Nearly fifth of the respondents felt that their stress score is 8 

which is a high level of stress. 

The most frequent work-related work problem was thought to be dizziness (70%), headache 

(58%), and eye irritation (51,7%). 

The tests of reaction speed and assessment of attention revealed that the response time did 

not differ substantially in the morning and evening shifts. Also, the number of mistakes did 

not have that big of a difference. 

The analysis of the relations showed that the higher the stress level was the more frequently 

neck pain (r=0.51) and chest pain (r=0.65) occurred. The common cold occurred in these 

workers whose work was more often emotionally more difficult (r=0.44), higher work pace 

(r=0.48) and less freedom to decide over the activities at work (r=0.41) and who had a higher 

emotional exhaustion (r=0.41). The higher the stress level of the prison official the more 

important was his job (r=0.38) and the bigger discontent towards his or her work(r=0.55). 

From the research, it can be concluded that the prison officials are mostly satisfied with their 

working environment. Prison officials have high expectations for their work and work is 

important and meaningful to them. They have broad discretion in their schedule and 

activities. The only stressful aspect in their job is the fast work pace. Prison officials value 

highly their colleagues’ support and it can be concluded that this is the reason why prison 

officials are satisfied with their working conditions. At the same time, their job is mentally 

tough because big part of the respondents have assessed their stress level average or high. 

To avoid mental overstrain, the company should be introduced with a stress management 

program which aim would be to learn relaxation, autogenic training, creating opportunities 

for rehabilitation and psychological counseling.   
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Lisa 1. Ankeetküsimustik 

 

Vanglatöötajate töökeskkonnast tulenevad psühho sotsiaalsed tegurid ja tervis 

 
Austatud uuritav! 

Käesolev küsimustik aitab uurida, millised on tööstressi põhjustavad tegurid ja nende mõju 

vanglatöötajate tervisele. Antud küsimustik on üks osa bakalaureusetöö läbiviimisel. 

Käesolev uurimus toimub kahes etapis. Esimeses etapis tuleb uuritavasse gruppi valitud 

töötajal täita küsimustik. Osalemiseks uuringu teises etapis annab uuritav nõusoleku 

küsimustiku lõpus ning jätab enda kontaktandmed. Teises etapis toimuvad mõõtmised 

nõusoleku andnud vanglaametnike hulgas. 

Viiakse läbi psühhofüsioloogilised testid (vererõhk, südame löögisagedus, tähelepanu ja 

reaktsiooni kiirus). Küsitlus ja mõõtmised aitavad hinnata, kuidas on psühhosotsiaalsed 

tegurid seotud tervisenäitajatega. 

Küsimustik on anonüümne, kuna isikuandmeid ei avalikustata. Andmete statistiline analüüs 

toimub sihtgrupi tasemel. Kinnitame, et uuringu vastuseid ei avalikustata viisil, mis lubab 

neid seostada ka konkreetse osakonna ja üksusega. Uuringus on osalemine on vabatahtlik. 

Juhul, kui Teil tekib küsimusi või soovite saada tagasisidet uurimuse kohta, siis palun võtke 

ühendust uurijaga allpool toodud kontaktandmete alusel. 

Loodame väga Teie aktiivsele kaasabile! 

Marin Loorits, ergonoomika üliõpilane EMÜ tehnikainstituut 
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Lisa 2. Vanglaametnike „reaktsioon liikuvale objektile“ testi tulemused 

 

 

Mõõdetud parameetrid 

3V1 V2 V3 V4 V5 

1H 2Õ H Õ H Õ H Õ H Õ 

Keskmine 

reageerimisaeg, ms 

16,67 9,72 -6,94 -0,79 18,06 9,48 21,6 10 2,78 -0,35 

Täpsete vajutuste arv 18 14 8 14 12 17 9 6 18 16 

Enneaegsete vajutuste arv 3 6 13 6 3 2 4 0 3 2 

Hilinevate vajutuste arv 4 5 4 5 10 6 12 19 4 7 

Entroopia tegur 1,89 1,75 0,95 1,66 1,63 1,87 1,35 1,46 1,89 1,85 

1H-hommik.2Õ- õhtu.3V1-vaatlusalune. 
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Lisa 3. Vanglaametnike üldandmed 

 

Näitaja Kategooria Vastajate arv (n) Vastajate osakaal (%) 

Sugu 
Naine 

Mees 

16 

15 

51,6 

48,4 

Vanus (aastat) 
Keskmine 

34±8,76 
31 100,0 

Haridus 
Rakenduskõrgharidus 

Kesk- ja kutseharidus 

21 

10 

67,7 

32,3 

Pereseis 

Abielus/vabaabielus 

Vallaline 

Lahutatud 

25 

5 

1 

80,6 

16,1 

25,8 

Lapsed perekonnas 
Ei 

Jah 

Ei 

Jah 

32,3 

67,7 

Amet 

Valvur/vanemsaatja 

Inspektor-kontaktisik 

Spetsialist-peaspetsialist 

Vanemsaatja 

14 

7 

7 

3 

45,2 

22,6 

22,6 

9,7 

Staaž (aastat) 

˂1 

15 

˃610 

3 

10 

9 

9,7 

32,3 

29,0 

Töökoormus (h) 

110 

1120 

2130 

3140 

˃40 

1 

1 

1 

19 

9 

3,2 

3,2 

3,2 

61,3 

29,0 

Stressitase 

Madal, 0-3 

Keskmine, 4-7 

Kõrge, 8-10 

5 

18 

8 

16,2 

58,1 

25,8 

Kehaline aktiivsus 
Ei 

Jah 

5 

26 

16,1 

83,9 

Treeningute sagedus 

(kordi nädalas) 

˃4 

2-3 

1 

˂1 

8 

17 

2 

4 

25,8 

54,8 

6,5 

12,9 

Suitsetamine 
Ei 

Jah 

10 

21 

32,3 

67,7 
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