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Kokkuvõte ja järeldused 

2018. aasta sügisel viis Turu-uuringute AS Justiitsministeeriumi tellimusel läbi 
küsitlusuuringu Tallinna, Tartu ja Viru vanglates, eesmärgiga saada ülevaade 
kinnipeetavate hinnangutest vanglate sisekliimale. Küsitlus viidi läbi järgnevates üksustes: 
Tallinna vangla kaks (mittespetsialiseerunud) meesteüksust (1. ja 4. üksused) ning naiste 
üksus, Tartu vangla (mittespetsialiseerunud) meeste üksus ning Viru vangla 
(mittespetsialiseerunud) meeste üksus ja noorte üksus. Kokku kaasati analüüsi 227 
kinnipeetava vastused. Kahes üksuses oli vastajate arv väga väike, mis piirab võimalusi 
nende üksuste kohta järeldusi teha – Tallinna vangla 1. üksuses (14 vastajat) ning Viru 
vangla noorte üksuses (9 vastajat).  

Küsitlusankeet põhines Cambridge´i Ülikooli Vanglate Uurimiskeskuses välja töötatud 
kinnipeetavate eluolu küsimustikul (Measuring the Quality of Prisoner Life – MQPL). 
Lähtuvalt MQPL metoodikast eristati analüüsis vangla sisekliima kirjeldamisel järgnevaid 
dimensioonide kategooriaid: (1) harmoonia, (2) professionaalsus, (3) turvalisus, (4) 
elutingimused ja kontakt lähedastega ning (5) heaolu ja areng.  

Pea kõigi vanglaelu aspektide hindamisel olid kinnipeetavad suhteliselt kriitilised, mistõttu 
jäid hinnangud kõigis dimensioonides enamasti keskmisele/neutraalsele tasemele või olid 
negatiivsed. Hinnanguid vanglaelu aspektidele koguti skaalal 1-5 palli ning ühegi 
vaatlusaluse dimensiooni skoor1 ei ületanud väärtust 3,5.  

Kõige positiivsema hinde andsid kinnipeetavad vanglaelu turvalisusele, mis näitab, et 
üldjuhul ollakse rahul töötajate võimekusega turvalisusust tagada ning riski langeda vanglas 
vägivalla ohvriks peetakse suhteliselt madalaks. Turvalisuse kategoorias oli rahulolu 
kõrgeim järelevalve ja turvalisuse dimensioonis (dimensiooni skoor 3,41 palli), kuhu 
koondusid hinnangud töötajate motivatsioonile ja võimekusele turvalisust tagada. 
Suhteliselt heal tasemel olid ka hinnangud vangaleluga toimetuleku dimensioonis (3,33 
palli) (st kinnipeetavad üldiselt ei tunneta vanglas hakkamasaamiseks vajadust vanglas asju 
osta-müüa, võtta võlgu või kuuluda gruppi) ning uimastite ja ärakasutamise dimensioonis 
(3,32 palli) (mis näitab, et narkootikumid pole vanglates üldiselt kättesaadavad ning 
kinnipeetavate risk langeda ärakasutamise ohvriks on madal). Pisut madalamad olid 
tulemused isikliku turvalisuse dimensioonis (3,16 palli), kuhu koondusid hinnangud 
tunnetatud turvalisusele (füüsiline turvalisus, kiusamise ja ähvardamise oht teiste 
kinnipeetavate poolt, tunnetatud vajadus olla kõigi suhtes ettevaatlik). 

Üksuste võrdluses on järelevalve ja üldise turvalisusega kõige enam rahul Tartu vangla 
meeste üksuse vastajad, kelle skoor ka vanglaeluga toimetuleku dimensioonis on üksuste 
võrdluses kõrgeim (st nad tunnetavad vähem vajadust vanglas hakkamasaamiseks asju 
osta-müüa või kuuluda mõnda rühma). Toimetulekut vanglaeluga hindasid üksuste 

                                                

1 Dimensiooni skoori all peetakse silmas dimensiooni koondtunnuse baasil arvutatud aritmeetilist 
keskmist.  
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võrdluses madalaimalt Tallinna vangla 1. üksuse ning Viru vangla noorte üksuse vastajad 
(dimensiooni skoor alla 3,00 palli). 

Heaolu ja arengu osas hinnati kõrgeimalt enda emotsionaalset seisundit (skoor 3,26 
palli). Samas tuleb arvestada, et antud dimensioon hõlmas vaid kolme väidet, millest üks 
oli sisult üsna äärmuslik – vastajal paluti märkida, kas ta on vanglas mõelnud enesetapu 
peale. Kuna enesetapu peale mõelnuid oli valimis suhteliselt vähe (18%),2 kasvatas see ka 
antud dimensiooni skoori tervikuna. Emotsionaalse seisundi dimensiooni ülejäänud kaks 
väidet käsitlesid uinumisraskusi ning emotsioonidega toimetulekut (üldiselt) ning siin pole 
pilt kuigi hea – enam kui 40% kinnipeetavatest on vanglas kogenud uneprobleeme või 
tunneb, et ei tule oma emotsioonidega toime. Seega on emotsionaalse seisundi dimensioon 
hoolimata näiliselt heast tulemusest siiski jätkuvalt oluliseks valdkonnaks, mis nõuab 
tähelepanu ja sekkumist. 

Jättes kõrvale hinnangud oma emotsionaalse seisundile, olid hinnangud ülejäänud heaolu 
ja arengu kategooria dimensioonides madalamad. Isikliku arengu dimensioonis (kas 
keskkond toetab kinnipeetava arengut, valmistades teda ette eluks väljaspool vanglat) oli 
koguvalimi skoor 2,76 palli. Negatiivsemate hinnangute poolest isikliku arengu võimalustele 
vanglas eristus Viru vangla meeste üksus (skoor 2,56 palli).  

Suhteliselt heaks hindasid kinnipeetavad elutingimusi vanglas, sh võimalusi nii iseenda 
kui oma eluruumi puhtuse ja hügieeni eest hoolt kanda (dimensiooni skoor 3,03 palli). Siiski 
ilmnevad siin üksuste võrdluses üsna suured erinevused – Tartu vangla meeste üksuses ja 
Viru vangla noorte üksuses küünib dimensiooni skoor 3,30 palli ligi, kuid Tallinna vangla 
naiste üksuses on see 2,69 palli ja Tallinna vangla 1. üksuses 2,46 palli (mis näitab, et 
nendes üksustes on rahulolematus elutingimustega suurem).   

Võimalusi hoida vanglas lähedastega sidet hinnati pisut madalamalt kui elutingimusi 
vanglas – kokkuvõttes oli antud dimensiooni skoor 2,83 palli. Antud dimensioon hõlmas 
hinnanguid võimalustele vanglas viibides lähedastega suhelda, sh rahulolu kokkusaamiste 
sageduse ja kestusega.  

Isikliku autonoomia (mil määral on kinnipeetaval võimalik vanglas oma elu kontrollida ning 
otsuseid langetada) dimensiooni skoor oli 2,72 palli. Veelgi madalamad olid hinnangud 
eraldatuse dimensioonis (2,52 palli), mis näitab, et turvakaalutluste osa vangla 
elukorralduses (kui suur on kinnipeetavate liikumisvabadus vanglas) peetakse liiga suureks 
ning samas tuntakse soovi suurema eraldatuse järele teistest kinnipeetavatest. Eriti tugevalt 
väljendus see Tartu vangla meeste üksuse vastajate puhul. Ka heaolu dimensioonis, mis 
kirjeldab kinnipeetavate stressi- ning pingetunnetust vanglas, olid koguvalimi hinnangud 
üsna madalal tasemel (dimensiooni skoor 2,47 palli). 

Harmoonia kategooria dimensioonide skoorid jäid üldjuhul madalamaks kui 3,00 palli. 
Erandiks oli vaid dimensioon „tugi haavatavatele“, mis kirjeldas vanglas pakutavat tuge ja 

                                                

2 Seda näitajat (18% on enesetapule mõelnud) ei saa siiski lugeda heaks tulemuseks, kuna 
enesetapumõtted viitavad äärmuslikult halvale emotsionaalsele seisundile. Samuti näitas küsitlus, et 
6% vastajaist on proovinud vanglas viibides enesetappu sooritada, mis kinnitab probleemi tõsidust. 
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hoolitsust enesevigastamise, suitsiidi või ohvriks langemise riskiga kinnipeetavatele (skoor 
3,07 palli).3  

Harmoonia kategooria ülejäänud dimensioonide skoorid olid madalamad. Suhteliselt 
negatiivselt hinnati töötajate poolset abi ja toetust kinnipeetavatele (dimensiooni skoor 
2,89 palli) austust/viisakust (vastavalt 2,82 palli) ja inimlikkust/individuaalsusega 
arvestamist (2,75 palli), kuid veelgi madalamalt töötajate ja kinnipeetavate suhete 
usalduslikkust (2,59 palli), kogemusi vangistuse algusest (2,57 palli) ning 
kinnipeetavate sündsat kohtlemist (2,54 palli).  

Madalad hinnangud harmoonia dimensioonis viitavad pingetele kinnipeetavate ja 
vanglaametnike suhetes, mida kinnitab ka kinnipeetavate suur kriitilisus töötajate 
professionaalsuse suhtes. Suhteliselt negatiivselt hinnati nii töötajate professionaalsust 
(dimensiooni skoor 2,68 palli) ja õiglust (karistuste ja protseduuride erapooletus, 
proportsionaalsus ja legaalsus) (2,61 palli) kui ka vangla organiseeritust/järjepidevust 
(vanglas toimuvate protsesside selgust, ennustatavust ja vangla usaldusväärsust) (2,45 
palli) ning bürokraatia legitiimsust (vanglasüsteemi läbipaistvust ja töötajate valmidust 
kinnipeetavate vajadustele reageerida) (2,37 palli). Eriti probleemne tundub olukord olevat 
Tartu ja Viru vanglate meeste üksustes, kus hinnangud mitmetele harmoonia ning 
professionaalsuse dimensioonidele olid üksuste võrdluses madalaimad.  

Personali negatiivne suhtumine oli probleem, mis koorus välja ka vabas vormis 
kommentaaridest. On mõistetav, et vanglates ei saa kinnipeetavate ning töötajate suhted 
olla familiaarsed, kuid paljude kinnipeetavate väitel pole töötajate käitumine 
professionaalne – kurdeti, et vanglaametnikud valetavad, suhtuvad kinnipeetavatesse 
üleolevalt ning kohtlevad neid ebavõrdselt. Ebavõrdse kohtlemise näitena toodi muuhulgas 
avavanglasse pääsemise tingimused (mis leiti olevat soodsamad narkomaanide jaoks) ning 
üldkaristuste rakendamise (üks teeb, kõik vastutavad).  

Erinevate vanglaelu aspektidega on üldjuhul vähem rahul kinnipeetavad, kelle üldine 
suhtumine Eesti õiguskaitsesüsteemi on kriitiline. Põhjuseks võib olla nende üldine 
negatiivsem häälestatus, kuid välistada ei saa ka seda, et kriitilisust õiguskaitsesüsteemi 
suhtes on suurendanud kinnipeetavate ebameeldivad kogemused vanglas. Kõige enam 
mõjutab suhtumine õiguskaitsesüsteemi hinnanguid õigluse ning bürokraatia legitiimsuse 
dimensioonis. 

Uuringu tulemused näitavad, et kõige levinumaks probleemiks Eesti vanglates on 
kinnipeetavate hinnangul vanglasüsteemi läbipaistmatus ning vanglaametnike 
ebaprofessionaalsus ja negatiivne suhtumine kinnipeetavatesse. Siiski tasub tulemuste 
tõlgendamisel arvestada, et on teatud tõsiseid probleeme, mis tõenäoliselt puudutavadki 
vaid üksikuid kinnipeetavaid (nt kiusamine, ärakasutamine, enesetapumõtted) ning mida 
sellest tulenevalt nimetatakse küsitlusuuringus vähem, samas kui n-ö universaalseid 
probleeme, mida kogevad paljud (väidetav töötajate halb suhtumine ja vähene 
professionaalsus), nimetataksegi ootuspäraselt sageli. Seega ei tasuks probleemkohtade 

                                                

3 Siiski polnud kiusamise ohvritele või enesetapu/vigastamise riskiga kinnipeetavatele osutatava 
abiga rahul ligi neljandik vastajatest. 
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määratlemisel piirduda ainult dimensioonide skooride võrdlemisega vaid tõlgendada neid 
vahendina, mis võimaldab saada ülevaate probleemi levikust (kuid mitte prioriteetsusest).  
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Metoodika 

2018. aasta sügisel viis Turu-uuringute AS Justiitsministeeriumi tellimusel läbi 
küsitlusuuringu Tallinna, Tartu ja Viru vanglates, eesmärgiga saada ülevaade 
kinnipeetavate hinnangutest vanglate sisekliimale. Kokku osales küsitluses 272 
kinnipeetavat, kellest analüüsi kaasati 227 kinnipeetava vastused (vt lähemalt ptk. Valimi 
moodustamine ja kvaliteedikontroll). 

 

1. Teoreetiline taust 

Küsitlusankeet põhines Cambridge´i Ülikooli Vanglate Uurimiskeskuses välja töötatud 
kinnipeetavate eluolu küsimustikul (Measuring the Quality of Prisoner Life – MQPL), mida 
oli täiendatud küsimustega, mis kaardistasid vastaja tausta ning tema suhtumist Eesti 
õiguskaitsesüsteemi (et luua vastavaid võrdlusgruppe). Samuti olid ankeeti lisatud 
kontrollküsimused, mille eesmärgiks oli tuvastada respondentide poolt teadlikku 
valevastuste andmist. 

Varasemad uurimused (Liebling, Hulley ja Crewe 2011)4 on näidanud, et vangla sisekliima 
kirjeldamisel eristuvad järgmised dimensioonid: 

1. Harmoonia  

a) Vangistuse algus (millised tunded kinnipeetavat vanglasse sattudes valdasid ning 
kuidas teda koheldi); 

b) Austus/viisakus (kuidas vangla töötajad suhtuvad kinnipeetavasse/kohtlevad teda 
austusega); 

c) Töötajate ja vangide suhted (kas suhted on ausad, usaldavad ja toetavad); 

d) Inimlikkus (kas vangi suhtutakse inimlikult ja arvestatakse tema 
individuaalsusega); 

e) Sündsus (kas vangi koheldakse sündsalt, kas vanglat peetakse korralikuks 
asutuseks); 

f) Tugi haavatavatele (tugi ja hoolitsus vangidele, kel on risk enesevigastamiseks, 
suitsiidiks või ohvriks sattumiseks); 

g) Abi ja toetus (vangidele pakutav abi erinevate probleemide korral, nt narko-, 
käitumis- või terviseprobleemid, juriidiline abi). 

 

  

                                                

4 Crewe, B., Liebling, A., Hulley, S. (2015) Staff-Prisoner Relationships, Staff Professionalism, and 
the Use of Authority in Public- and Private-Sector Prisons. Law & Social Inquiry, 2 (40), 309-344. 
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2. Professionaalsus 

a) Töötajate professionaalsus (töötajate kompetents ja võimu rakendamine); 

b) Bürokraatia legitiimsus (vanglasüsteemi läbipaistvus ja valmidus vangide 
vajadustele reageerida); 

c) Õiglus (karistuste ja protseduuride osas tunnetatud erapooletus, proportsionaalsus 
ja legaalsus); 

d) Organiseeritus ja järjepidevus (vanglas toimuvate protsesside selgus, 
ennustatavus ja vangla usaldusväärsus). 

 

3. Turvalisus 

a) Järelevalve ja turvalisus (töötajate motivatsioon ja võimekus turvalisust tagada); 

b) Kinnipeetava isiklik turvalisus (tunnetatud turvalisus); 

c) Toimetulek vanglaeluga (vajadus või surve vanglas asju osta/müüa, vajadus 
kuuluda gruppi); 

d) Uimastid ja ärakasutamine (narkootikumide kättesaadavus, ohvriks langemise 
risk vanglas). 

 

4. Elutingimused ja kontakt lähedastega 

a) Elutingimused vanglas; 

b) Kontakt lähedastega (võimalused hoida vanglas lähedastega sidet). 

 

5. Heaolu ja areng 

a) Isiklik areng (kas keskkond toetab vangi arengut ning valmistab teda ette eluks 
väljaspool vanglat); 

b) Isiklik autonoomia (võimalus oma elu kontrollida ning otsuseid langetada); 

c) Heaolu (stressi- ja pingetunnetus vanglas); 

d) Emotsionaalsed probleemid (emotsioonidega toimetulek, uneprobleemid, 
enesetapumõtete esinemine); 

e) Eraldatus (turvakaalutluste osa vangla elukorralduses, vangide vabadus vanglas 
liikuda, vangide jälgimine vanglas, soov eralduda teistest vangidest. 

 

MQPL mudel põhineb Suurbritannia vanglates läbi viidud uurimustel. Mudelist lähtuvad 
dimensioonid kirjeldavad aspekte, mis on eelnevate uurimuste (nii kvantitatiivsete kui 
kvalitatiivsete) põhjal osutunud kinnipeetavate heaolu ning vanglate sisekliima seisukohalt 
olulisteks. Kõrged skoorid MQPL mudeli dimensioonides annavad tunnistust kinnipeetavate 
kõrgest heaolu tasemest, madalast suitsiidiriskist ja vanglakorra stabiilsusest. Varasemad 
uurimused on näidanud ka seda, et kõrged skoorid antud dimensioonides ennustavad 
kinnipeetava jaoks väiksemat tõenäosust korduvaks süüdimõistmiseks 1-2 aasta jooksul 
peale vanglast vabanemist.  
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2. Valimi moodustamine ja kvaliteedikontroll 

Uuringu sihtrühma moodustasid järgnevate üksuste kinnipeetavad: 

1. Tallinna, Tartu ja Viru vangla mittespetsialiseerunud üksused. Tallinna vanglast 
kaasati küsitlusse kahe meesteüksuse (1. ja 4. üksuse) kinnipeetavad, Tartu ja 
Viru vanglatest kummastki ühe meesteüksuse kinnipeetavad; 

2. Tallinna vangla naiste üksus; 
3. Viru vangla noorte üksus. 

Küsitlus viidi läbi augustis 2018. Küsitlustööle eelnevalt paigutati vanglate infostendidele 
teave küsitluse toimumise ning eesmärkide kohta. Küsitlus viidi läbi vanglate 
klassiruumides. Andmed koguti isetäidetavate ankeetidega (eesti ja vene keeles), mille 
täitmine toimus väikestes gruppides (ühes grupis maksimaalselt 25 inimest). Kohapeal 
viibis ka Turu-uuringute AS-i küsitleja, kes uuringut tutvustas, jagas kätte ankeedid ning 
vastas vajadusel ankeedi ning uuringu kohta esitatud küsimustele.  

Vastamine oli anonüümne – vastajailt ei nõutud, et nad märgiksid ankeedile oma nime ning 
samuti ei küsitud vastajate täpset vanust (mis võimaldaks vastanute isikuid tuvastada). 
Analüüsis on tulemusi võrreldud üksuse täpsusega ning mitte detailsemalt, mis samuti 
tagab selle, et vastused ei oleks kokku viidavad vastajate isikutega. Peale vastamist sulges 
küsitleja ankeedid ümbrikusse, et täidetud ankeedid poleks nähtavad vangla töötajatele.  

Vastavalt Justiitsministeeriumi poolt esitatud andmetele oli küsitlusse kaasatud üksustes 
655 kinnipeetavat, kellest osales küsitluses 272 (ehk 42%).  

Ankeedid sisestati Turu-uuringute AS-i sisestuskeskuses. Peale ankeetide sisestamist viidi 
läbi kvaliteedikontroll, mille käigus praagiti välja 45 ankeeti: 

1) Ankeedid, mis olid valdavas osas tühjad (kokku 5 ankeeti); 
2) Ankeedid, milles kontrollküsimustele oli vastatud teadlikult valesti (kokku 40 ankeeti). 

Kontrollküsimusi oli ankeedis kolm ning need olid järgnevad: 
a) Kas Te olete selles vanglas, kus praegu viibite, osa võtnud sotsiaalse 

rehabilitatsiooni programmidest? Juhul, kui vastaja märkis programmi, mida 
tegelikult ei eksisteeri (MQPL), praagiti tema ankeet välja; 

b) Kas selles vanglas, kus Te praegu viibite, on kättesaadav uus narkootikum relevin? 
Sellist narkootikumi ei eksisteeri, seega kui vastaja märkis, et see on vanglas 
kättesaadav, praagiti tema ankeet välja; 

c) Vanglas ei pöörata riiklikele tähtpäevadele mitte mingisugust tähelepanu. Kuna 
vahetult enne küsitluse läbiviimist oli vanglates toiminud riikliku tähtpäeva (Eesti 
taasiseseisvumispäeva) tähistamine, millesse olid kaasatud kõik kinnipeetavad, 
loeti täielikku nõustumist antud väitega valeks ning selline ankeet praagiti välja.  

Allolevas tabelis 1 on esitatud laekunud ankeetide koguarv, välja praagitud ankeetide arv 
ning analüüsi kaasatud ankeetide arv üksuste lõikes. 
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Tabel 1. Laekunud, välja praagitud ning analüüsi kaasatud ankeetide arv üksuste 
lõikes 

    

Laekunud 
ankeedid 

Välja 
praagitud 
ankeedid 

Analüüsi 
kaasatud 
ankeedid 

Tallinna vangla  

1. üksus, mehed 14 0 14 

4. üksus, mehed 45 8 37 

Naised 71 6 65 

Viru vangla 
Mehed 80 22 58 

Noored 11 2 9 

Tartu vangla  Mehed 51 7 44 

Kokku: 272 45 227 

 

 

3. Analüüs ja tulemuste esitamine 

Peale andmete puhastamist kaaluti valim üksuste lõikes proportsionaalseks, tuginedes 
Justiitsministeeriumi poolt esitatud statistikale üksuste suuruste kohta. 

Kaalumata ning kaalutud valimi jagunemine on esitatud tabelis 2.  

 

Tabel 2. Kaalumata ning kaalutud valimi jagunemine üksuste lõikes 

  Kaalumata valim Kaalutud valim 

Tallinna vangla 1. üksus, mehed 6,2% 6,2% 

Tallinna vangla 4. üksus, mehed 16,3% 16,5% 

Tartu vangla, mehed 19,4% 26,5% 

Viru vangla, mehed 25,6% 26,6% 

Tallinna vangla, naised 28,6% 13,2% 

Viru vangla, noored 4,0% 10,9% 

 

Raport on üles ehitatud neljaosalisena: 1) Küsitletute taust; 2) Hoiakud institutsioonide 
suhtes; 3) Vangla sisekliima (baseerub MQPL metoodikal); 4) Kokkuvõte vastajate vabas 
vormis antud kommentaaridest vanglaelu positiivsete ja negatiivsete külgede kohta. 

Raportis esitatud risttabelites on värviliselt märgistatud võrreldavate üksuste vahelised 
statistiliselt olulised erinevused. Sagedustabelites (kus on esitatud vastuste protsentuaalne 
jagunemine) tähistab sinine värv koguvalimi keskmisest statistiliselt oluliselt kõrgemat 
tulemust ning punane värv koguvalimi keskmisest statistiliselt oluliselt madalamat tulemust 
95% usaldusnivool.  
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Tabelites, kus on esitatud hinnangute aritmeetilised keskmised, on need arvutatud 
põhimõttel, et kõrgem tulemus tähistab alati positiivsemat hinnangut. Hinnanguid väidetele 
koguti 1-5-palli skaalal, seega tähistab täielikku nõustumist väitega positiivse sisuga väidete 
puhul hinnang 5 ning negatiivse sisuga väidete puhul hinnang 1. Hinnangu andmata jätnud 
vastajatele omistati skaala keskväärtus (hinne 3). Tabelites, kus on esitatud hinnangute 
aritmeetilised keskväärtused, on värviliselt ära märgistatud tulemused, mis rühmade 
vahelises võrdluses osutusid statistiliselt oluliseks. Sinine värv tähistab tulemust, mis osutus 
95% usaldusnivool statistiliselt olulisel määral kõrgemaks kui tulemus mõnes teises 
võrreldavas rühmas (mille madalam tulemus on omakorda tähistatud punase värviga). 
Üksuste võrdlemisel aritmeetiliste keskmiste baasil ei saa rääkida statistiliselt olulistest 
erinevustest koguvalimi keskmise tulemuse suhtes vaid üksuste paariviisilisel võrdlemisel 
ilmnenud erinevustest. Aritmeetiliste keskmiste võrdlemisel üksuste lõikes on kasutatud 
dispersioonanalüüsi (hajuvuste sarnasuse puhul Tukey HSD testi ning hajuvuste erinevuse 
puhul Tahmane testi). Aritmeetiliste keskmiste võrdlemisel lähtuvalt vastajate suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi on kasutatud t-testi.  

 

4. Uuringu teostajad 

Uuringu erinevates etappides olid vastutavad: 
 
Justiitsministeerium 

 Ankeedi koostamine, konsultatsioonid  Linda Paap 
                      
 
Turu-uuringute AS 

 Uuringu juhtimine, analüüs:   Vaike Vainu 
 Küsitlustöö juhtimine:    Kaja Södor 
 Andmesisestuse juhtimine:   Asta Pajos 
 Ankeedi tõlge, programmeerimine ja  

andmetöötlus:     Irina Strapatšuk 
 Avatud vastuste analüüs:    Hella Kaldaru 
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Küsitletute taust 

1. Sotsiaal-demograafiline taust 

Vastanutest kümnendiku moodustasid kuni 20-aastased, neljandiku 21-30-aastased, 31% 
31-40-aastased, 21% 41-50-aastased ja 12% üle 50-aastased isikud. Üle 50-aastaste 
vastajate osakaal oli kõrgeim Viru vangla meeste üksustes (22%) (Tabel 3).  

Vastanutest 69% olid Eesti kodakondsusega. Järgmise suurema grupi moodustasid 
määratlemata kodakondsusega isikud, keda oli valimis 20%. Vene kodakondsusega isikuid 
oli 8% ning muu riigi kodakondsusega isikuid väga vähesel määral – vaid 0,4%. 

 

Tabel 3. Valimi jagunemine vanuse, kodakondsuse ja ankeedi keele alusel (%)5 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Kui vana Te olete? 

18–20-aastane 10% 0% 0% 0% 0% 0% 89% 

21–25-aastane 13% 21% 19% 5% 17% 12% 11% 

26 –30-aastane 13% 21% 22% 9% 12% 15% 0% 

31–40-aastane 31% 29% 32% 43% 24% 45% 0% 

41–50-aastane 21% 21% 22% 27% 24% 17% 0% 

51-aastane või 
vanem 

12% 
0% 

5% 16% 22% 8% 0% 

Vastamata 1% 7% 0% 0% 0% 3% 0% 

Mis on Teie kodakondsus? 

Eesti kk 69% 93% 76% 80% 50% 58% 78% 

Venemaa kk 8% 7% 0% 0% 0% 3% 0% 

Muu riigi kk 0% 0% 22% 14% 33% 23% 11% 

Määratlemata kk 20% 0% 0% 7% 14% 9% 11% 

Vastamata 2% 0% 3% 0% 3% 6% 0% 

Ankeedi keel 

Eesti 46% 64% 51% 59% 29% 28% 56% 

Vene 54% 36% 49% 41% 71% 72% 44% 

                                                

5 Nii selle kui ka järgnevate sagedustabelite puhul tähistab sinises värvis number koguvalimi 
keskmisest statistiliselt oluliselt kõrgemat tulemust ning punases värvis number koguvalimi 
keskmisest statistiliselt oluliselt madalamat tulemust 95% usaldusnivool.  
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Vastajatest 46% täitis ankeedi eesti keeles ja 54% vene keeles. Eestikeelsete ankeetide 
osakaal oli kõrgeim Tallinna vangla 1. üksuses (64%) ning Tartu vangla meeste üksuses 
(59%), venekeelsete ankeetide osakaal aga Viru vangla meeste üksuses (71%) ning Tallinna 
vangla naiste üksuses (72%). 

 

2. Vangistuse pikkus ning varasemad vangistused 

Valdav osa (71%) küsitletutest ei viibinud vangistuses esmakordselt ning 24% on elu jooksul 
vanglas viibinud üle 10 aasta Korduvalt karistatute osakaal oli suurim Tartu vangla meeste 
üksuses (84%), kus ka enam kui 10 aasta pikkust vanglakaristust kandvate vastajate osakaal 
(34%) ning elu jooksul enam kui 10 aastat vanglas viibinute osakaal (55%) oli suurim. 41% 
vastajaist mõisteti esimest korda süüdi 14-18-aastaselt ehk alaealisena või napilt täisealisuse 
künnise ületanuna (Tabelid 4 ja 5).  

Tabel 4. Valimi jagunemine lähtuvalt korduvalt vangistuses viibimisest, seekordse 
vangistuse raames vanglas viibitud ajast ning vangistuse pikkusest (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru vangla, 
noored, 

n=9 

Kas see on Teie esimene kord vanglakaristust kanda? 

Jah 29% 21% 24% 16% 43% 38% 22% 

Ei 71% 71% 76% 84% 57% 60% 78% 

Vastamata 1% 7% 0% 0% 0% 2% 0% 

Kui kaua Te olete (praeguse vangistuse raames) vanglakaristust kandnud? 

Alla 1 kuu 2% 0% 5% 2% 0% 2% 0% 

1–6 kuud 17% 50% 43% 5% 9% 12% 11% 

7–12 kuud 17% 29% 19% 2% 10% 17% 56% 

13–24 kuud 19% 14% 16% 11% 22% 32% 22% 

Üle 2 aasta 44% 0% 16% 77% 59% 32% 11% 

Vastamata 2% 7% 0% 2% 0% 5% 0% 

Kui pikk on Teie vangistus? 

Alla ühe aasta 7% 36% 27% 2% 0% 2% 0% 

1–2 aastat 15% 29% 38% 2% 10% 18% 11% 

3–5 aastat 36% 29% 30% 30% 34% 48% 56% 

6–10 aastat 26% 0% 3% 32% 36% 26% 33% 

11–15 aastat 9% 0% 3% 20% 10% 0% 0% 

Üle 15 aasta 6% 0% 0% 14% 9% 2% 0% 

Vastamata 1% 7% 0% 0% 0% 5% 0% 
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Tabel 5. Valimi jagunemine lähtuvalt vanusest esmakordsel süüdimõistmisel ning 
elu jooksul vangistuses viibitud ajast (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Kui vana Te olite, kui Teid esimest korda süüdi mõisteti? 

14–15-aastane 17% 14% 8% 14% 14% 14% 56% 

16–18-aastane 23% 43% 24% 18% 19% 14% 44% 

19–21-aastane 17% 7% 27% 20% 19% 12% 0% 

Üle 21-aastane 39% 21% 38% 48% 47% 51% 0% 

Vastamata 3% 14% 3% 0% 2% 9% 0% 

Kui palju aega (ligikaudu) olete Te kogu oma elu jooksul vanglas viibinud? 

Alla 1 aasta 12% 14% 22% 0% 10% 15% 22% 

1–2 aastat 21% 14% 22% 2% 17% 29% 67% 

3–5 aastat 22% 29% 16% 18% 29% 29% 11% 

6–10 aastat 16% 21% 19% 23% 16% 14% 0% 

Üle 10 aasta 24% 7% 19% 55% 21% 2% 0% 

Vastamata 5% 14% 3% 2% 7% 11% 0% 

 

Korduvalt karistatud vastajatest 68% oli varem vanglas olnud enam kui ühe korra, sealjuures 
11% enam kui viis korda. Samas vanglas (kus praegu) oli varem karistust kandnud 59% 
vastajatest. 

 

3. Vaimne tervis  

Vastajatest 17% tunnistas, et on kunagi viibinud psühhiaatriahaiglas (vähemalt 2 päeva). 
Tahtlikku enesevigastamist on tulnud ette 22%-l vastajatest, sealjuures 10% on end 
tahtlikult vigastanud (ka) vanglas. Enesetappu on üritanud sooritada 16% vastajatest, 
sealjuures 6% (ka) vanglas. Keskmisest sagedamini esineb nimetatud probleeme naissoost 
kinnipeetavate seas, kellest 40% on kunagi end tahtlikult vigastanud ning 38% proovinud 
sooritada enesetappu. Samas leiavad naissoost kinnipeetavate puhul sellised juhtumid 
enamasti aset väljaspool vanglat ning rääkides vanglas aset leidnud juhtumitest, esines 
neid meesvangide (v.a noorte) puhul enamgi kui naisvangide puhul (Tabel 6).  
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Tabel 6. Vaimne tervis ning enesevigastamine (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Kas Te olete kunagi üle 2 päeva (k.a) psühhiaatriahaiglas viibinud? 

Jah 17% 29% 11% 20% 7% 18% 33% 

Ei 80% 71% 89% 73% 91% 75% 67% 

Vastamata 3% 0% 0% 7% 2% 6% 0% 

Kas Te olete kunagi endale ise tahtlikult vigastusi tekitanud? 

Ei, ma ei ole kunagi 

ennast ise vigastanud 75% 79% 78% 75% 78% 52% 89% 

Jah, ainult väljaspool 

vanglat 13% 0% 11% 11% 7% 35% 11% 

Jah, ainult vanglas 7% 0% 11% 9% 10% 2% 0% 

Jah, nii vanglas kui ka 

väljaspool vanglat 2% 14% 0% 2% 2% 3% 0% 

Vastamata 3% 7% 0% 2% 3% 8% 0% 

Kas Te olete kunagi üritanud sooritada enesetappu? 

Ei, ma ei ole kunagi 
üritanud teha 

enesetappu 81% 86% 78% 80% 90% 54% 100% 

Jah, ainult väljaspool 

vanglat 9% 7% 11% 7% 2% 37% 0% 

Jah, ainult vanglas 4% 0% 8% 7% 3% 2% 0% 

Jah, nii vanglas kui ka 

väljaspool vanglat 2% 7% 0% 2% 3% 0% 0% 

Vastamata 3% 0% 3% 5% 2% 8% 0% 

 

 

4. Sõltuvused 

Vastajatest 45% tarbis enne vanglasse sattumist narkootilisi aineid (silmas ei peeta alkoholi) 
ning 27%-l oli enne vanglasse sattumist probleeme narkootikumide kuritarvitamisega. 
Arvates siia juurde ka alkoholi, tunnistas varasemate sõltuvusprobleemide olemasolu 61% 
vastajatest (Tabel 7).  

Noorte valim oli küll väike (vaid 9 vastajat), kuid sellegipoolest paistavad noored silma 
sellega, et neil on enne vanglasse sattumist olnud sagedamini narkootikumidega 
kokkupuuteid (78% tarbis varem narkootilisi aineid). Varasemat narkosõltuvust tunnistasid 
keskmisest sagedamini naissoost kinnipeetavad (64%-l on olnud probleeme narkootikumide 
kuritarvitamisega).  
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Tabel 7. Sõltuvused (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Kas Te tarbisite enne vanglasse sattumist narkootilisi aineid (v.a alkohol)? 

Jah 45% 50% 35% 45% 29% 62% 78% 

Ei 53% 50% 65% 52% 67% 35% 22% 

Vastamata 2% 0% 0% 2% 3% 3% 0% 

Kas Teil oli enne vanglasse sattumist probleeme narkootikumide või alkoholi kuritarvitamisega? 

Ei, mul ei esinenud 
probleeme 38% 36% 41% 27% 53% 28% 33% 

Jah, ainult alkoholiga 34% 50% 32% 41% 34% 15% 33% 

Jah, ainult 

narkootikumidega 15% 7% 16% 20% 5% 31% 11% 

Jah, nii narkootikumide 

kui ka alkoholiga 11% 7% 11% 9% 5% 23% 22% 

Vastamata 1% 0% 0% 2% 2% 3% 0% 

 

Vastajailt, kelle sõnul oli neil enne vanglasse sattumist probleeme narkootikumide või alkoholi 
kuritarvitamisega (valimis 139 vastajat), küsiti ka seda, kas neil oli vanglasse saabudes vaja 
abi võõrutusega. 21% varasemate sõltuvusprobleemidega vastajaist möönis abivajadust, 
sealjuures 2% vajas nii alkoholi kui narkootikumidega seotud võõrutust, 9% võõrutust ainult 
narkootikumidest ning 10% ainult alkoholist. Vajadust võõrutuse järele mainisid keskmisest 
sagedamini naissoost kinnipeetavad (47%) ning Tallinna vangla meeste 1. üksuse 
kinnipeetavad (44%), keda oli küll valimis kokku vaid 9 inimest (Tabel 8).  

Tabel 8. Võõrutuse abivajadused (vastajad, kel oli enne vanglasse sattumist probleeme 
narkootikumide või alkoholi kuritarvitamisega, n=139, %) 

  

Vastajad, 
kel oli 

sõltuvus-
probleeme, 

n=139 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=9 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=22 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=31 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=26 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=45 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=6 

Kas Teil oli vanglasse saabumisel vaja abi võõrutusega narkootikumidest või alkoholist? 

Ei, mul ei olnud võõrutust vaja 75% 56% 68% 77% 88% 49% 100% 

Jah, mul oli ainult alkoholiga 

seotud võõrutust vaja 10% 11% 5% 10% 4% 33% 0% 

 Jah, mul oli ainult 
narkootikumidega seotud 

võõrutust vaja 9% 33% 9% 13% 4% 4% 0% 

Jah, mul oli vaja alkoholi ja 

narkootikumidega seotud 
võõrutust 2% 0% 5% 0% 0% 9% 0% 

Vastamata 4% 0% 14% 0% 4% 4% 0% 
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5. Narkootikumide ja alkoholi kättesaadavus vanglas 

Vastajatest 13% sõnul on narkootikumid vanglas kättesaadavad. Keskmisest sagedamini 
kinnitasid narkootikumide kättesaadavust Viru vangla noorte üksuse vastajad (33%, n=9), 
keskmisest harvemini Tallinna vangla 4. üksuse vastajad (5%) ning Tallinna vangla 
naisvastajad (2%) (Tabel 9).  

Tabel 9. Narkootikumide kättesaadavus vanglas (%) 

 

Lisaks narkootikumide kättesaadavusele kaardistati ka alkoholi kättesaadavust vanglas. 
Selleks paluti vastajail öelda, kui palju aega on möödas viimasest korrast, kus ta alkoholi 
tarbis. Tulemusi võrreldi praeguse vangistuse raames kantud karistuse kestusega. Ilmnes, 
et alkoholi kättesaadavusele vanglas viitasid nende vangide vastused, kes on praeguse 
vangistuse raames karistust kandnud enam kui aasta (Tabel 10). Kokku oli valimis selliseid 
vange, kelle vastused viitasid alkoholi tarbimisele praeguse vangistuse ajal kokku 8, neist 3 
Tallinna vanglast (sh 2 naiste üksusest), 3 Tartu vanglast ja 2 Viru vanglast.  

Tabel 10. Alkoholi kättesaadavus vanglas (%) 

 

 

Kõik 

vastajad, 

n=227

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=37

Tartu 

vangla, 

mehed, 

n=44

Viru 

vangla, 

mehed, 

n=58

Tallinna 

vangla, 

naised, 

n=65

Viru 

vangla, 

noored, 

n=9

Kas selles vanglas, kus Te praegu viibite, on narkootikumid kättesaadavad?

Jah 13% 7% 5% 20% 10% 2% 33%

Ei 80% 93% 92% 73% 81% 85% 67%

Vastamata 6% 0% 3% 7% 9% 14% 0%

Kõik 

vastajad, 

n=227

Alla 1 kuu, 

n=4

1–6 kuud, 

n=39

7–12 

kuud, 

n=34

13–24 

kuud, 

n=49

Üle 2 

aasta, 

n=96

Vastamata, 

n=5

Alla 1 kuu 0%

1–6 kuud 13% 67% 70% 2%

7–12 kuud 17% 22% 73% 2% 1% 33%

13–24 kuud 18% 3% 14% 74% 3%

Üle 2 aasta 47% 33% 3% 14% 19% 89% 67%

Vastamata 4% 3% 5% 5%

Kui palju aega on möödas Teie viimasest alkoholitarbimisest?

Kantud vanglakaristuse kestus praeguse vangistuse raames



 

 
19 

19 

6. Tegevustes osalemine vanglas 

Viimase aasta jooksul on vanglas erinevates tegevustes osalenud, nt töötanud, õppinud või 
mõnest sotsiaalprogrammist osa võtnud 86% küsitletutest. Kõigis analüüsi kaasatud 
üksustes jääb tegevustes osalenute osakaal 77-88% vahele, v.a Viru vangla noorte 
üksuses, mille üheksast vastajast kõik olid mõnes tegevuses osalenud (Tabel 11).  

Küsitletutest 59% oli viimase aasta jooksul töötanud, 55% osalenud sotsiaalprogrammides, 
30% võtnud osa riigikeeleõppest ning 27% üldharidus/kutseharidusõppest. 19% vastajaist 
mainis muid tegevusi, näiteks sporti ja huviringides käimist (kunst, kirjandus, prantsuse või 
inglise keele õpe, TEDx), kirikus või piiblitundides käimist või psühholoogi külastamist. 

 

Tabel 11. Tegevustes osalemine vanglas viimase aasta jooksul (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Millistes tegevustes olete Te viimase aasta jooksul vanglas osalenud? 

Töötan 59% 64% 59% 61% 52% 60% 67% 

Osalen sotsiaalprogrammis 55% 50% 49% 66% 47% 48% 67% 

Riigikeeleõpe 30% 7% 35% 18% 38% 40% 33% 

Üldharidus/kutseharidusõpe 27% 21% 14% 34% 16% 34% 56% 

Muu tegevus 19% 14% 19% 36% 9% 14% 11% 

Pole tegevustes osalenud 
muudel põhjusel 9% 7% 11% 9% 10% 9% 0% 

Pole tegevustes osalenud 
tervislikel põhjustel 2% 0% 3% 2% 2% 0% 0% 

Pole tegevustes osalenud 
vanuse tõttu 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 

Vastamata 4% 21% 0% 0% 3% 11% 0% 

 

Kinnipeetavate seas, kes on praeguse vangistuse raames vanglas viibinud üle aasta, on 
töötavate või riigikeeleõppes osalenute osakaal kõrgem kui nende kinnipeetavate seas, kes 
on vanglas olnud kuni aasta (Tabel 12).  
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Tabel 12. Tegevustes osalemine vanglas viimase aasta jooksul, võrdlus vanglas 
viibitud ajast lähtuvalt (%) 

  

Kõik vastajad, 
n=227 

Praeguse vangistuse raames vanglas 
viibitud aeg 

Kuni aasta, n=77 
Enam kui aasta, 

n=145 

Millistes tegevustes olete Te viimase aasta jooksul vanglas osalenud? 

Töötan 59% 49% 65% 

Osalen sotsiaalprogrammis 55% 54% 55% 

Riigikeeleõpe 30% 18% 37% 

Üldharidus/kutseharidusõpe 27% 24% 29% 

Muu tegevus 19% 13% 22% 

Pole tegevustes osalenud muudel põhjusel 9% 13% 7% 

Pole tegevustes osalenud tervislikel 

põhjustel 2% 3% 1% 

Pole tegevustes osalenud vanuse tõttu 0% 1% 0% 

Vastamata 4% 6% 1% 

 

Samuti paluti vastajail märkida sotsiaalprogrammid, milles ta on selles vanglas praeguse 
vangistuse ajal osalenud. Kõige levinum oli osalemine eluviisitreeningul (osalenud 43% 
küsitletutest), millele järgnes osalemine agressiivsuse asendamise treeningul (20%) või 
viha juhtimise koolitusel (18%). Erinevates sotsiaalprogrammides osalemine oli levinuim 
Tartu vangla meessoost kinnipeetavate ning Viru vangla noorte puhul, keskmisest vähem 
levinud aga Tallinna vangla 4. üksuse kinnipeetavate puhul (Tabel 13).  
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Tabel 13. Sotsiaalprogrammides osalemine praeguse vangistuse jooksul (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Kas Te olete selles vanglas (praeguse vangistuse ajal) osa võtnud sotsiaalse rehabilitatsiooni 
programmidest? 

Eluviisitreening 43% 71% 35% 43% 45% 35% 44% 

Agressiivsuse asendamise 

treening 20% 7% 16% 34% 10% 5% 44% 

Viha juhtimine 18% 7% 14% 18% 22% 8% 33% 

Sotsiaalsete oskuste treening 12% 7% 16% 16% 5% 17% 11% 

Igapäevane valik (12 sammu) 11% 0% 3% 23% 7% 22% 0% 

Motivatsiooniprogramm 
VÕIDA 9% 0% 0% 0% 0% 28% 44% 

Õige hetk 8% 0% 0% 20% 9% 3% 0% 

Jõud muutuda 6% 0% 5% 16% 2% 3% 0% 

EQUIP 3% 7% 0% 2% 3% 2% 11% 

Pere- ja paarisuhte vägivalla 

vähendamine 3% 14% 3% 2% 2% 2% 0% 

Multidimensionaalne 

pereteraapia 2% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 

Usk ja teadmine 2% 7% 0% 2% 2% 3% 0% 

Minu valik 2% 0% 3% 0% 3% 2% 0% 

Tee 1% 0% 3% 2% 0% 3% 0% 

Uus Suund 1% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 

Seksuaalkurjategijate 

rehabilitatsiooniprogramm 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 

Liiklusohutusprogramm 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 

Muu programm 5% 0% 3% 9% 3% 8% 0% 

Pole ühestki programmist osa 

võtnud 24% 21% 43% 11% 34% 23% 0% 

Vastamata 7% 14% 8% 2% 7% 18% 0% 

 

 

7. Distsiplinaarkaristuste ning täiendavate 
julgeolekuabinõude rakendamine 

Küsitletutest 53% sõnul on tema suhtes selles vanglas, kus ta praegu viibib, rakendatud 
distsiplinaarkaristust ning 26% sõnul on tema suhtes praeguses vanglas rakendatud 
täiendavaid julgeolekuabinõusid. Nii ühe kui teisega on kokkupuuteid olnud sagedamini Viru 
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vangla noorte üksuse vastajatel. Täiendavate julgeolekuabinõude rakendamisega on 
keskmisest vähem kokku puutunud Tallinna vangla meessoost kinnipeetavad (Tabel 14). 

Tabel 14. Distsiplinaarkaristuste ning täiendavate julgeolekuabinõude rakendamine 
(%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Kas Teie suhtes on selles vanglas, kus praegu viibite, rakendatud distsiplinaarkaristust? 

Jah 53% 36% 46% 61% 48% 42% 78% 

Ei 45% 64% 54% 36% 48% 55% 22% 

Vastamata 2% 0% 0% 2% 3% 3% 0% 

Kas Teie suhtes on selles vanglas, kus praegu viibite, vanglaametnike poolt rakendatud täiendavaid 
julgeolekuabinõusid (nt käerauad, nui jms.)? 

Jah 26% 7% 8% 27% 21% 20% 78% 

Ei 72% 93% 92% 70% 78% 74% 22% 

Vastamata 2% 0% 0% 2% 2% 6% 0% 

 

Kinnipeetavatel, kelle suhtes on praeguses vanglas rakendatud distsiplinaarkaristust 
(valimis 111 vastajat), paluti täpsustada, kui mitu korda on seda nende suhtes rakendatud. 
Vastajatest 17% oli saanud distsiplinaarkaristuse ühel korral, 15% kahel korral ning 34% 
kolmel või enamal korral. Kolmandik küsitletutest jättis distsiplinaarkaristuste kordade arvu 
täpsustamata (Tabel 15).  

Tabel 15. Distsiplinaarkaristuste kordade arv (vastajad, kelle suhtes on praeguses 
vanglas distsiplinaarkaristust rakendatud, %) 

  

Vastajad, 
kelle suhtes 

on 
rakendatud 
distsiplinaar

-karistust  
n=111 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=5 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=17 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=27 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=28 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=27 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=7 

Palun täpsustage, mitu korda on Teie suhtes selles vanglas distisplinaarkaristust rakendatud. 

1 kord 17% 20% 12% 15% 14% 22% 29% 

2 korda 15% 20% 24% 15% 11% 15% 14% 

3-4 korda 12% 40% 6% 22% 11% 4% 0% 

5-9 korda 10% 20% 0% 15% 11% 0% 14% 

Üle 10 korda 12% 0% 18% 7% 18% 4% 14% 

Ei mäleta/vastamata 33% 0% 41% 26% 36% 56% 29% 
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8. Lukustatud aeg vanglas 

Küsitletutest 41% veedab päevasel ajal oma kambrisse lukustatuna tavaliselt üle kuue 
tunni, keskmisest sagedamini esineb seda Tallinna vangla 1. üksuse (79%) ning Viru vangla 
noorte üksuse vastajate (100%) puhul, keskmisest harvemini Tartu vangla meessoost 
kinnipeetavate (25%) puhul. Vastajaist 32% möönis, et lukustamata aeg jäetakse tihti ära – 
keskmisest sagedamini mainisid seda Viru vangla noored ning keskmisest harvemini 
Tallinna vangla naissoost kinnipeetavad. Eraldi lukustatud kambris või kartseris on 
praeguses vanglas viibinud 51% küsitletutest, keskmisest sagedamini esineb seda Viru 
vangla noorte puhul (89%), keskmisest harvemini aga Tallinna vangla naissoost 
kinnipeetavate puhul (31%) (Tabel 16). 

Tabel 16. Lukustatud kambris viibimine (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Kui palju aega veedate tavaliselt päevasel ajal oma kambrisse lukustatuna? 

Enamasti üle kuue 
tunni 41% 79% 27% 25% 36% 32% 100% 

Enamasti alla kuue 
tunni 54% 21% 68% 75% 60% 43% 0% 

Vastamata 5% 0% 5% 0% 3% 25% 0% 

Kas lukustamata aeg jäetakse tihti ära? 

Jah 32% 29% 24% 25% 36% 9% 78% 

Ei 62% 71% 73% 73% 55% 72% 22% 

Vastamata 6% 0% 3% 2% 9% 18% 0% 

Kas olete selles vanglas viibinud eraldatud lukustatud kambris või kartseris (VangS § 69)? 

Jah 51% 43% 41% 57% 47% 31% 89% 

Ei 47% 57% 59% 43% 50% 60% 11% 

Vastamata 2% 0% 0% 0% 3% 9% 0% 

 

 

9. Võimalus järgida vanglas usutavasid 

Küsitletutest 56% pidas end usklikuks, sealjuures 49% kristlaseks (Tabel 17).  
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Tabel 17. Religioossus (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Kas olete usklik? Kui jah, siis millist usku Te olete? 

Pole usklik 39% 43% 51% 41% 29% 23% 56% 

Kristlane 49% 43% 43% 52% 60% 54% 22% 

Budist 2% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 

Moslem 2% 0% 0% 0% 2% 2% 11% 

Muu religioon 3% 0% 0% 2% 2% 6% 11% 

Vastamata 5% 14% 5% 2% 3% 15% 0% 

 

Vastajatest, kes pidasid end usklikuks (valimis kokku 130 vastajat), ütles 76%, et tal on 
praeguses vanglas võimalik soovi korral oma uustavasid järgida. Usklikest vastajatest 19% 
ütles, et neil see võimalus puudub. Keskmisest sagedamini kurtsid antud võimaluste 
puudumise üle Viru vangla meeste üksuse vastajad, kellest 34% sõnul pole neil võimalik 
sealses vanglas oma usutavasid järgida (Tabel 18).  

Tabel 18. Võimalused järgida vanglas usutavasid (vastajad, kes pidasid end usklikuks, 
%) 

 

 

10. Suhtlus pereliikmetega 

Küsitletutest 61% kannab karistust vanglas, mis ei asu tema kodupiirkonna läheduses 
(kodupiirkonnaks loeti piirkonda, kus kulub vanglasse jõudmiseks tund aega või vähem). 
Kinnipeetavaid, kes viibivad oma kodupiirkonnast kaugemal asuvas vanglas, on keskmisest 
enam Tartu vangla meessoost kinnipeetavate (80%) ning Viru vangla noorte kinnipeetavate 
(89%) seas. 

Vastajad, kes 

peavad end 

usklikuks, 

n=130

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=6

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=16

Tartu 

vangla, 

mehed, 

n=25

Viru 

vangla, 

mehed, 

n=39

Tallinna 

vangla, 

naised, 

n=40

Viru 

vangla, 

noored, 

n=4

Kas Teil on võimalik selles vanglas, kus praegu viibite, soovi korral oma usutavasid järgida?

Jah 76% 100% 81% 80% 63% 73% 100%

Ei 19% 0% 19% 16% 34% 10% 0%

Ei tea / Ma ei taha 4% 0% 0% 4% 3% 18% 0%
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90% küsitletutest suhtleb oma pereliikmetega regulaarselt ning pisut enam kui pooltel (59%) 
käiakse vanglas külas. Üksuste võrdluses siin märkimisväärseid erinevusi ei ilmnenud 
(Tabel 19).  

 

Tabel 19. Suhtlus pereliikmetega (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Kas praegune vangla asub Teie kodupiirkonna läheduses? 

Jah 37% 29% 76% 20% 40% 42% 11% 

Ei 61% 64% 24% 80% 59% 52% 89% 

Vastamata 2% 7% 0% 0% 2% 6% 0% 

Kas Teil käiakse selles vanglas, kus praegu viibite, külas? 

Jah 59% 50% 54% 57% 66% 60% 56% 

Ei 40% 50% 46% 43% 33% 35% 44% 

Vastamata 1% 0% 0% 0% 2% 5% 0% 

Kas Te suhtlete selles vanglas olles regulaarselt oma pereliikmetega (telefoni või posti teel või 
külaskäikude kaudu)? 

Jah 90% 86% 89% 93% 90% 86% 89% 

Ei 9% 14% 11% 7% 7% 11% 11% 

Vastamata 1% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 
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Hoiakud institutsioonide suhtes 

1. Usaldus institutsioonide vastu 

Hinnanguid erinevate organisatsioonide ja inimeste usaldusväärsusele koguti 10-palli 
skaalal, kus 1=üldse ei usalda ning 10=usaldan täielikult. Joonisel 1 on hinnangud 
grupeeritud järgnevalt: 8-10=usaldab; 5-7=neutraalne; 1-4=ei usalda. 

Kõige sagedamini usaldati kirikuõpetajaid/kaplaneid (usaldab 38%, ei usalda 23%) ning 
teadlasi (usaldab 31% ning ei usalda 26%). Need olid nimekirjas ka ainsateks 
institutsioonideks, mille puhul usaldajate osakaal oli mitteusaldajate omast kõrgem. Kõigi 
ülejäänud institutsioonide puhul oli umbusaldajaid usaldajatest arvuliselt rohkem. 

Rääkides poliitilistest organisatsioonidest, on usaldus kõrgem Euroopa Liidu (usaldab 20% 
ning ei usalda 38%) ning ÜRO (usaldab 17% ja ei usalda 34%) ning madalam Eesti riigikogu 
(usaldab 8% ja ei usalda 62%) vastu. Vangla personalist usaldatakse peale 
kirikuõpetajaid/kaplaneid kõige enam tugiisikuid (usaldab 20% ja ei usalda 37%), 
psühholooge (usaldab 19% ja ei usalda 44%) ja meditsiinitöötajaid (usaldab 14% ja ei 
usalda 41%). Vähem usaldatakse vanglatöötajaid (usaldab 9% ja ei usalda 61%).  

Kõige vähem usaldatakse kohtuid (usaldab 6% ja ei usalda 69%) ning prokuratuuri (usaldab 
3% ja ei usalda 78%).  

 

Joonis 1. Usaldushinnangud (%, n=kõik vastajad) 
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Usaldus mitmete institutsioonide, nagu teadlaste, tugiisikute ja Eesti Riigikogu vastu on 
üksuste võrdluses kõrgeim Tartu vanglas. Võrreldes teiste üksuste vastajatega usaldavad 
Viru vangla noored kohtuid vähem. Tulemused viitavad, et ka prokuratuuri suhtes on noorte 
usaldus pisut madalam kui võrreldavates üksustes, kuid siin pole erinevus enam statistiliselt 
kinnitatav (Joonis 2).  

 

Joonis 2. Usaldushinnangud üksuste võrdluses (hinnangute aritmeetilised keskmised 
10-palli skaalal, n=kõik vastajad) 
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2. Suhtumine Eesti õiguskaitsesüsteemi 

Lisaks üldisele küsimusele usalduse kohta kohtute ja prokuratuuri suhtes kaardistati 
kinnipeetavate suhtumist Eesti õiguskaitsesüsteemi ka täpsemalt, kasutades selleks 
väiteid, millega nõustumist vastajal 5-palli skaalal hinnata paluti. Vastavad väited olid 
tuletatud vanglaid puudutavatest väidetest MQPL ankeedist, kuid vanglate asemel küsiti 
väidetes kohtute või prokuratuuri kohta. Suhtumist õiguskaitsesüsteemi kaardistavad väited 
olid ankeedis pikitud MQPL dimensioonide väidete vahele.  

Kinnipeetavate suhtumine Eesti õiguskaitsesüsteemi on ootuspäraselt kriitiline. Kõige enam 
rahulolematust väljendati süsteemi õiglusega – 65% arvates pole prokuratuur oma 
tegevuses õiglane ja erapooletu, 54% arvates ei tee kohus üldjuhul õiglasi ja erapooletuid 
otsuseid, 59% arvates kohtleb õiguskaitsesüsteem inimesi ebaõiglaselt ning 53% arvates 
on prokuratuur teda ebaõiglaselt kohelnud. Sageli väljendati arvamust, et inimese 
kohtlemine õiguskaitsesüsteemis sõltub tema sotsiaalsest positsioonist - 67% arvates 
kaitsevad kohtud eelkõige rikaste ja võimukate huvisid ning 62% meelest käitub prokuratuur 
rikaste ja võimukate suhtes tavainimestega võrreldes leebemalt (Tabelid 20 ja 21). 

Enam kui pooled vastajatest pole rahul ka Eesti seadustega ning endale määratud 
karistusega. Vastajaist 57% peab Eesti seadusi ebaõiglasteks ning 55% peab ebaõiglaseks 
endale määratud karistust. Veidi alla poole vastajaist tunnetas, et tema seaduslikke õigusi 
süüdistatavana/kohtualusena pole austatud – 49% hinnangul pole seda teinud prokuratuur 
ning 41% hinnangul kohus. Rahulolematust väljendati ka info jagamisega kohtute ja 
prokuratuuri poolt - 44% hinnangul ei selgitanud prokuratuur ning 32% hinnangul ei 
selgitanud kohtud talle alati kõiki tema suhtes tehtud toiminguid ja otsuseid.  

Selleks, et moodustada suhtumist Eesti õiguskaitsesüsteemi kirjeldav koondtunnus, 
arvutati iga väite kohta hinnangute aritmeetiline keskmine, kasutades selleks kõigi väidete 
puhul sama loogikat, kus 5 tähistab kõige positiivsemat hinnangut/arvamust ning 1 kõige 
negatiivsemat hinnangut/arvamust. Juhul, kui vastaja oli jätnud väite hindamata, omistati 
talle väärtus „3“ (ehk skaala keskmine väärtus), et iga vastaja puhul oleks võimalik välja 
arvutada õiguskaitsesüsteemi suhtumise üldskoor. Üldskoor arvutati välja 
õiguskaitsesüsteemi puudutavatele väidetele antud hinnangute keskväärtusena, kaasates 
ka 10-palli skaalal antud usaldushinnangud kohtute ja  prokuratuuri suhtes, mis teisendati 
skoori arvutamiseks 5-palli skaalale. Aritmeetiliste keskmiste võrdlemisel üksuste lõikes on 
kasutatud dispersioonanalüüsi (hajuvuste sarnasuse puhul Tukey HSD testi, hajuvuste 
erinevuse puhul Tahmane testi).  

Üksuste võrdlus hinnangute aritmeetiliste keskmiste baasil näitas, et negatiivseim on 
suhtumine õiguskaitsesüsteemi Tartu vangla meeste üksuses. Meenutagem, et nimetatud 
üksuse vastajate seas oli korduvalt vangistatute osakaal üksuste võrdluses kõrgeim, samuti 
ka vastajate vanglas viibimise staaž ning määratud vanglakaristuse pikkus keskmiselt kõige 
suurem. Keskmiselt kõige lühemad karistused olid Tallinna vangla meeste üksuse 
vastajatel, kelle hinnangud Eesti õiguskaitsesüsteemile olid üksuste võrdluses ka kõige 
positiivsemad (samuti olid hinnangud positiivsed Tallinna vangla naiste üksuses) (Tabel 
22).  
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Võttes aluseks suhtumist õiguskaitsesüsteemi kirjeldava koondtunnuse, grupeeriti vastajad 
kahte rühma – (1) õiguskaitsesüsteemi pigem positiivselt suhtuvad vastajad (kelle puhul oli 
koondtunnuse skoor vähemalt 3 palli) ning (2) õiguskaitsesüsteemi pigem negatiivselt 
suhtuvad vastajad (koondtunnuse skoor alla 3 palli). Esimesse rühma (positiivselt suhtujad) 
liigitus 42 vastajat, teise rühma (negatiivsed suhtujad) 185 vastajat. Kaalutud valimis oli 
õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtujate osakaal 16% ning negatiivselt suhtujate osakaal 
84%. Õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtujate osakaal oli üksuste võrdluses kõrgeim 
Tallinna vangla 1. üksuses (29%) ning naiste üksuses (27%), väikseim aga Tartu vangla 
meeste üksuses (8%) (Tabel 23).  

Tabel 20. Suhtumine Eesti õiguskaitsesüsteemi – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 

4. üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Üldiselt kaitsevad kohtud 
rikaste ja võimukate huvisid 
tavainimeste omadest rohkem. 67% 79% 68% 73% 62% 63% 67% 

(-) Prokuratuur käitub rikaste ja 
võimukate suhtes 
tavainimesega võrreldes 
leebemalt. 62% 64% 59% 70% 57% 57% 67% 

(-) Minu arvates kohtleb 
õiguskaitsesüsteem inimesi 
ebaõiglaselt. 59% 79% 49% 80% 48% 52% 44% 

(-) Minu arvates on Eesti 
seadused ebaõiglased. 57% 57% 59% 61% 55% 51% 56% 

(-) Mulle mõistetud karistus on 
ebaõiglane. 55% 29% 59% 64% 60% 43% 44% 

(-) Prokuratuur on mind 
ebaõiglaselt kohelnud. 53% 43% 38% 75% 48% 37% 56% 

(+) Kohtus selgitati mulle alati 
minu suhtes tehtud toiminguid 
ja otsuseid. 44% 57% 68% 36% 24% 46% 67% 

(+) Kohus austas minu 
seaduslikke õigusi 
kohtualusena. 34% 50% 43% 30% 29% 46% 22% 

(+) Prokuratuuris selgitati mulle 
alati kõiki toiminguid ja 
otsuseid. 29% 43% 30% 20% 29% 35% 33% 

(+) Prokuratuur austas minu 
seaduslikke õigusi 
süüdistatavana. 27% 64% 43% 18% 24% 34% 0% 

(+) Kohus teeb üldjuhul õiglaseid 
ja erapooletuid otsuseid. 18% 29% 38% 11% 17% 20% 0% 

(+) Prokuratuur on oma 
tegevuses õiglane ja erapooletu. 9% 14% 24% 7% 3% 14% 0% 
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Tabel 21. Suhtumine Eesti õiguskaitsesüsteemi – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 

4. üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(-) Üldiselt kaitsevad kohtud 
rikaste ja võimukate huvisid 
tavainimeste omadest rohkem. 11% 14% 14% 0% 19% 12% 11% 

(-) Prokuratuur käitub rikaste ja 
võimukate suhtes 
tavainimesega võrreldes 
leebemalt. 12% 14% 16% 5% 19% 8% 11% 

(-) Minu arvates kohtleb 
õiguskaitsesüsteem inimesi 
ebaõiglaselt. 17% 7% 16% 9% 28% 18% 11% 

(-) Minu arvates on Eesti 
seadused ebaõiglased. 14% 14% 16% 16% 19% 12% 0% 

(-) Mulle mõistetud karistus on 
ebaõiglane. 15% 43% 14% 14% 17% 17% 0% 

(-) Prokuratuur on mind 
ebaõiglaselt kohelnud. 19% 21% 24% 14% 28% 23% 0% 

(+) Kohtus selgitati mulle alati 
minu suhtes tehtud toiminguid 
ja otsuseid. 32% 29% 14% 41% 52% 23% 0% 

(+) Kohus austas minu 
seaduslikke õigusi 
kohtualusena. 41% 29% 30% 52% 48% 18% 44% 

(+) Prokuratuuris selgitati mulle 
alati kõiki toiminguid ja 
otsuseid. 44% 36% 32% 66% 50% 23% 22% 

(+) Prokuratuur austas minu 
seaduslikke õigusi 
süüdistatavana. 49% 36% 35% 68% 50% 28% 56% 

(+) Kohus teeb üldjuhul õiglaseid 
ja erapooletuid otsuseid. 54% 43% 41% 68% 57% 37% 56% 

(+) Prokuratuur on oma 
tegevuses õiglane ja erapooletu. 65% 57% 51% 77% 72% 46% 67% 
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Tabel 22. Suhtumine Eesti õiguskaitsesüsteemi – hinnangud väidetele (aritmeetilised 
keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning 
negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus)6 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 

4. üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

(+) Kohtus selgitati mulle alati 
minu suhtes tehtud toiminguid 
ja otsuseid. 3,07 3,36 3,59 2,80 2,57 3,28 3,78 

(+) Kohus austas minu 
seaduslikke õigusi 
kohtualusena. 2,82 3,29 3,11 2,64 2,66 3,22 2,44 

(+) Prokuratuuris selgitati mulle 
alati kõiki toiminguid ja 
otsuseid. 2,74 3,00 2,95 2,18 2,76 3,14 3,11 

(+) Prokuratuur austas minu 
seaduslikke õigusi 
süüdistatavana. 2,63 3,29 3,00 2,30 2,64 2,92 2,11 

(+) Kohus teeb üldjuhul õiglaseid 
ja erapooletuid otsuseid. 2,51 2,93 3,00 2,18 2,47 2,68 2,22 

(-) Prokuratuur on mind 
ebaõiglaselt kohelnud. 2,45 2,71 2,73 1,95 2,69 2,78 2,11 

(-) Mulle mõistetud karistus on 
ebaõiglane. 2,36 3,07 2,35 2,16 2,31 2,58 2,33 

(-) Minu arvates on Eesti 
seadused ebaõiglased. 2,36 2,21 2,43 2,25 2,47 2,43 2,22 

(-) Minu arvates kohtleb 
õiguskaitsesüsteem inimesi 
ebaõiglaselt. 2,35 2,29 2,41 1,91 2,66 2,48 2,44 

(-) Prokuratuur käitub rikaste ja 
võimukate suhtes 
tavainimesega võrreldes 
leebemalt. 2,32 2,29 2,49 2,02 2,48 2,28 2,44 

(+) Prokuratuur on oma 
tegevuses õiglane ja erapooletu. 2,09 2,64 2,51 1,70 1,97 2,49 1,89 

(+) Üldiselt kaitsevad kohtud 
rikaste ja võimukate huvisid 
tavainimeste omadest rohkem. 2,06 1,86 2,14 1,75 2,26 2,28 2,11 

Usaldus kohtute vastu  1,99 2,14 2,05 2,02 1,84 2,26 1,78 

Usaldus prokuratuuri vastu 1,74 1,93 1,89 1,64 1,55 2,11 1,67 

Üldskoor: Suhtumine Eesti 
õiguskaitsesüsteemi 2,39 2,64 2,62 2,11 2,38 2,64 2,33 

                                                

6 Nii selle kui ka järgnevate tabelite puhul, kus on esitatud hinnangute aritmeetilised keskväärtused, 
tähistab sinises värvis number tulemust, mis osutus 95% usaldusnivool statistiliselt olulisel määral 
kõrgemaks kui tulemus mõnes teises võrreldavas üksuses (mille madalam tulemus on omakorda 
tähistatud punase värviga). 
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Tabel 23. Vastajate jagunemine lähtuvalt suhtumisest Eesti õiguskaitsesüsteemi (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Positiivne suhtumine 
(skoor 3,00 palli või 
enam) 16% 29% 24% 8% 12% 27% 12% 

Negatiivne suhtumine 
(skoor vähem kui 3,00 
palli) 84% 71% 76% 92% 88% 73% 88% 
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Vangla sisekliima 

Kinnipeetavate rahulolu vangla sisekliimaga kaardistati rea väidete abil, millega nõustumist 
või mittenõustumist vastajad 5-palli skaalal hindasid. Lähtuvalt MQPL metoodikast on 
edasises analüüsis väited grupeeritud dimensioonidesse, mis on omakorda liigitatud viide 
kategooriasse (harmoonia, professionaalsus, turvalisus, elutingimused ja kontakt 
lähedastega, heaolu ja areng). Ankeedis olid väited vastajatele esitatud segipaisatuna, 
mitte dimensioonide järgi grupeerituna.  

Edasises analüüsis on iga dimensiooni puhul esitatud antud dimensiooni kuuluvate 
väidetega nõustuvate ning mittenõustuvate vastajate protsentuaalne jagunemine, sh 
võrreldavate üksuste lõikes. Samuti on iga väite puhul arvutatud hinnangute aritmeetiline 
keskmine, kasutades selleks kõigi väidete puhul sama loogikat, kus 5 tähistab kõige 
positiivsemat hinnangut/arvamust ning 1 kõige negatiivsemat hinnangut/arvamust. Juhul, 
kui vastaja oli jätnud väite hindamata, omistati talle väärtus „3“ (ehk skaala keskmine 
väärtus), et dimensiooni keskväärtuse arvutamine oleks iga vastaja puhul võimalik. 
Dimensiooni skoor arvutati välja dimensiooni alla liigitatud väidetele antud hinnangute 
keskväärtusena. Seega oli ka dimensioonide skooride puhul maksimaalne võimalik väärtus 
5 ning minimaalne 1. Aritmeetilisi keskmisi on võrreldud üksuste ning Eesti 
õiguskaitsesüsteemi positiivselt ning negatiivselt suhtuvate vastajate lõikes (vt ka ptk. 
Suhtumine Eesti õiguskaitsesüsteemi). Üksuste võrdlemisel on kasutatud 
dispersioonanalüüsi (hajuvuste sarnasuse puhul Tukey HSD testi ning hajuvuste erinevuse 
puhul Tahmane testi), õiguskaitsesüsteemi suhtumise baasil moodustatud gruppide 
võrdlemisel t-testi.  

Samuti kaardistati uuringus kinnipeetavate hinnanguid oma elukvaliteedi tasemele 10-palli 
skaalal. Lähtuvalt MQPL mudelist oli antud tunnus sisendiks ka dimensiooni „Eraldatus“ 
üldskoori arvutamisel.  

 

1. Harmoonia dimensioon 

Harmoonia kategoorias eristati lähtuvalt MQPL mudelist seitset dimensiooni – vangistuse 
algus (millised tunded kinnipeetavat vanglasse sattudes valdasid ning kuidas teda koheldi); 
austus/viisakus (kuidas vangla töötajad suhtuvad kinnipeetavasse ning kas nad kohtlevad 
teda austusega); töötajate ja vangide suhted (kas suhted on ausad, usaldavad ja toetavad); 
inimlikkus (kas vangi suhtutakse inimlikult ja arvestatakse tema individuaalsusega); 
sündsus (kas vangi koheldakse sündsalt, kas vanglat peetakse korralikuks asutuseks); tugi 
haavatavatele (tugi ja hoolitsus vangidele, kel on risk enesevigastamiseks, suitsiidiks või 
ohvriks sattumiseks); ning abi ja toetus (vangidele pakutav abi erinevate probleemide korral, 
nt narko-, käitumis- või terviseprobleemid, juriidiline abi). 
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1.1. Vangistuse algus 

Viie väite abil kaardistati, millised tunded kinnipeetavat vanglasse sattudes valdasid ning 
kuidas teda vanglasse saabudes koheldi.  

Pisut üle poolte vangidest oli enda sõnul vanglasse saabudes mures ja segaduses (väitega 
nõustus 54%) või tundis end esimese kolme vanglas veedetud päeva vältel väga üksikuna 
(56%). Ligi sama paljud hindasid vangla töötajaskonna poolt esimeste vanglas viibitud 
päevade jooksul osutatud tähelepanu ebapiisavaks (56%) või tundsid, et nende eest ei 
kantud vanglasse saabumisel hoolt (55%) (Tabelid 24 ja 25).  

Vangla vastuvõtuprotsessi osas oli positiivseid arvamusi pisut rohkem kui negatiivseid – 
44% nõustus, et see protsess aitas tal mõista, milline päevakava teda ees ootab, samas 
kui 37%-l seda teadmist ei tekkinud. 

Dimensiooni üldskoori võrdlus üksuste lõikes näitab, et kõige paremad kogemused 
vangistuse algusest on Viru vangla noorte üksuse vastajatel, kõige negatiivsemad on aga 
Tartu vangla meeste üksuse vastajate kogemused (Tabel 26).  

 

Tabel 24. Vangistuse algus – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 

1. üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 

4. 
üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Tundsin ennast esimese kolme 
vanglas veedetud päeva vältel 
väga üksikuna. 56% 57% 65% 55% 55% 57% 44% 

(-) Vanglasse saabudes olin mures 
ja segaduses. 54% 79% 43% 61% 48% 68% 33% 

(+) Vangla vastuvõtuprotsess aitas 
mul mõista, milline päevakava 
mind eest ootab. 44% 50% 54% 34% 41% 43% 56% 

(-) Esimestel vanglas viibitud 
päevadel pööras vangla 
töötajaskond mulle piisavalt 
tähelepanu. 21% 21% 22% 14% 29% 18% 22% 

(+) Kui  vanglasse saabusin, 
tundsin, et minu eest kantakse 
hoolt. 15% 36% 16% 18% 12% 12% 0% 
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Tabel 25. Vangistuse algus – väidetega mittenõustumine (%) 

 

 
Tabel 26. Vangistuse algus – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-palli 
skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete 
puhul 1=täiesti nõus) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=13 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

(+) Vangla vastuvõtuprotsess 
aitas mul mõista, milline 
päevakava mind eest ootab. 2,99 3,08 3,08 2,82 2,98 3,09 3,00 

(-) Vanglasse saabudes olin 
mures ja segaduses. 2,52 2,00 2,86 2,32 2,57 2,08 3,22 

(-) Esimestel vanglas viibitud 
päevadel pööras vangla 
töötajaskond mulle piisavalt 
tähelepanu. 2,49 2,15 2,32 2,16 2,66 2,69 3,00 

(-) Tundsin ennast esimese 
kolme vanglas veedetud 
päeva vältel väga üksikuna. 2,45 2,46 2,51 2,32 2,45 2,29 2,89 

(+) Kui  vanglasse saabusin, 
tundsin, et minu eest 
kantakse hoolt. 2,40 2,85 2,43 2,48 2,19 2,32 2,44 

DIMENSIOON: Vangistuse 
algus 2,57 2,51 2,64 2,42 2,57 2,50 2,91 

 

Kõik 

vastajad, 

n=227

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=37

Tartu 

vangla, 

mehed, 

n=44

Viru 

vangla, 

mehed, 

n=58

Tallinna 

vangla, 

naised, 

n=65

Viru 

vangla, 

noored, 

n=9

(-) Tundsin ennast esimese kolme 

vanglas veedetud päeva vältel väga 

üksikuna. 21% 21% 22% 16% 24% 15% 33%

(-) Vanglasse saabudes olin mures ja 

segaduses. 25% 14% 32% 23% 26% 6% 44%

(+) Vangla vastuvõtuprotsess aitas mul 

mõista, milline päevakava mind eest 

ootab. 37% 43% 35% 41% 38% 26% 44%

(-) Esimestel vanglas viibitud päevadel 

pööras vangla töötajaskond mulle 

piisavalt tähelepanu. 56% 64% 62% 70% 53% 48% 22%

(+) Kui  vanglasse saabusin, tundsin, et 

minu eest kantakse hoolt. 55% 36% 49% 59% 62% 62% 44%

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus
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Kinnipeetava kogemused vangistuse algusest on seotud tema suhtumisega Eesti 
õiguskaitsesüsteemi – paremad on kogemused olnud neil, kelle suhtumine Eesti 
õiguskaitsesüsteemi on positiivne. Võib oletada, et õiguskaitsesüsteemi negatiivselt 
suhtuvad vastajad olid vanglasse jõudes juba eelnevalt negatiivsemalt häälestatud, ning 
seetõttu olid nende kogemused vangistuse alguses või hoiakud sellele ajale tagasi 
vaadates negatiivsemad. Samas võis juhtuda ka see, et kogedes vanglasse jõudes 
hoolitsust ja tähelepanu, mõjutas see ka kinnipeetavate suhtumist õiguskaitsesüsteemi 
positiivses suunas (Tabel 27).  

Tabel 27. Vangistuse algus – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga 
väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 
õiguskaitsesüsteemi 

positiivselt, n=42 

Suhtub 
õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt, n=185 

(+) Vangla vastuvõtuprotsess aitas mul mõista, 
milline päevakava mind eest ootab. 3,54 2,88 

(-) Vanglasse saabudes olin mures ja segaduses. 2,73 2,48 

(-) Esimestel vanglas viibitud päevadel pööras 
vangla töötajaskond mulle piisavalt tähelepanu. 3,19 2,36 

(-) Tundsin ennast esimese kolme vanglas veedetud 
päeva vältel väga üksikuna. 2,55 2,43 

(+) Kui  vanglasse saabusin, tundsin, et minu eest 
kantakse hoolt. 3,13 2,26 

DIMENSIOON: Vangistuse algus 3,03 2,48 

 

 

1.2. Austus/viisakus 

Vastajailt uuriti kaheksa väite kaudu, kuidas vangla töötajad temasse suhtuvad ning teda 
kohtlevad.  

Tulemused näitavad, et läbisaamine oma sektsiooni vanglaametnikega on üldjuhul hea 
(57% hindab läbisaamist oma sektsiooni vanglaametnikega heaks), kuid töötajate ning 
kinnipeetavate suhteid vanglas üldiselt hinnatakse madalalt – vaid 19% nõustub, et vanglas 
on töötajate ja kinnipeetavate vahelised suhted head (Tabel 28).  

54% vastajate hinnangul ei kohelda vanglas kinnipeetavaid väärikalt ning 48% arvates 
norivad töötajaid kinnipeetavaid ning tekitavad vaidlusolukordi. Vastajatest 40% hinnangul 
ei kohtle vanglatöötajad teda lugupidavalt ning 25% hinnangul ei räägi enamik töötajatest 
temaga lugupidaval moel. Enam kui pooled (55%) on arvamusel, et töötajad ei räägi 
kinnipeetavatega kui võrdsetega ning 40% hinnangul ei julgustata teda vanglas teisi inimesi 
austama (Tabelid 28 ja 29).  
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Tabel 28. Austus/viisakus – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 

1. 
üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 
vangla 

4. 
üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 
vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 
noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(+) Mina saan oma sektsiooni 
vanglaametnikega hästi läbi. 57% 57% 62% 77% 52% 55% 11% 

(-) Vanglas ei kohelda 
kinnipeetavaid väärikalt. 54% 43% 57% 61% 57% 43% 44% 

(+) Enamik töötajatest räägib 
minuga lugupidaval moel. 52% 57% 57% 66% 38% 57% 33% 

(-) Töötajad norivad 
kinnipeetavaid/tekitavad 
vaidlusolukordi. 48% 29% 46% 50% 45% 40% 78% 

(+) Vanglatöötajad kohtlevad mind 
lugupidavalt. 25% 21% 41% 27% 17% 26% 11% 

(+) Vanglas julgustatakse mind teisi 
inimesi austama. 24% 29% 43% 16% 22% 15% 22% 

(+) Töötajad räägivad 
kinnipeetavatega kui võrdsetega. 20% 14% 30% 16% 29% 17% 0% 

(+) Vanglas on töötajate ja 
kinnipeetavate vahelised suhted 
head. 19% 29% 27% 16% 17% 20% 11% 
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Tabel 29. Austus/viisakus – väidetega mittenõustumine (%) 

 

 

Austuse/viisakuse dimensiooni üldskoori osas üksuste vahel statistiliselt olulised 
erinevused puudusid. Üksikute väidete osas üksuste vahel siiski hinnangute erinevused 
ilmnesid. Läbisaamist oma sektsiooni vanglaametnikega hindasid ülejäänud üksustega 
võrreldes madalamalt Viru vangla noored, kes samuti arvasid keskmisest enam, et töötajad 
ei räägi nendega lugupidavalt ning et töötajad norivad kinnipeetavaid ning tekitavad 
vaidlusolukordi. Samas nõustusid Viru vangla noored üksuste võrdluses kõige enam 
sellega, et vanglas julgustatakse neid teisi inimesi austama (Tabel 30).  

  

Kõik 

vastajad, 

n=227

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=37

Tartu 

vangla, 

mehed, 

n=44

Viru 

vangla, 

mehed, 

n=58

Tallinna 

vangla, 

naised, 

n=65

Viru 

vangla, 

noored, 

n=9

(+) Mina saan oma sektsiooni 

vanglaametnikega hästi läbi. 16% 7% 14% 14% 16% 15% 33%

(-) Vanglas ei kohelda kinnipeetavaid 

väärikalt. 17% 21% 22% 11% 17% 25% 11%

(+) Enamik töötajatest räägib minuga 

lugupidaval moel. 25% 29% 24% 18% 31% 18% 33%

(-) Töötajad norivad 

kinnipeetavaid/tekitavad 

vaidlusolukordi. 28% 36% 41% 32% 28% 22% 0%

(+) Vanglatöötajad kohtlevad mind 

lugupidavalt. 40% 43% 30% 34% 52% 34% 44%

(+) Vanglas julgustatakse mind teisi 

inimesi austama. 40% 50% 38% 52% 45% 34% 0%

(+) Töötajad räägivad 

kinnipeetavatega kui võrdsetega. 55% 71% 49% 64% 48% 43% 67%

(+) Vanglas on töötajate ja 

kinnipeetavate vahelised suhted 

head. 47% 50% 27% 52% 52% 49% 44%

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus
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Tabel 30. Austus/viisakus – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-palli 
skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete 
puhul 1=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 

1. 
üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 
üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 
noored, 

n=9 

(+) Mina saan oma sektsiooni 

vanglaametnikega hästi läbi. 3,48 3,64 3,59 3,84 3,38 3,52 2,56 

(+) Enamik töötajatest räägib 

minuga lugupidaval moel. 3,28 3,36 3,41 3,52 3,09 3,38 2,78 

(+) Vanglas julgustatakse mind teisi 

inimesi austama. 2,77 2,79 3,08 2,52 2,66 2,75 3,22 

(+) Vanglatöötajad kohtlevad mind 

lugupidavalt. 2,77 2,64 3,08 2,77 2,62 2,85 2,67 

(-) Töötajad norivad 

kinnipeetavaid/tekitavad 

vaidlusolukordi. 2,70 3,00 2,95 2,73 2,72 2,69 2,00 

(+) Vanglas on töötajate ja 

kinnipeetavate vahelised suhted 

head. 2,61 2,86 2,97 2,50 2,50 2,58 2,44 

(-) Vanglas ei kohelda 

kinnipeetavaid väärikalt. 2,48 2,71 2,46 2,30 2,43 2,68 2,67 

(+) Töötajad räägivad 

kinnipeetavatega kui võrdsetega. 2,46 2,21 2,62 2,25 2,72 2,68 2,00 

DIMENSIOON: Austus/viisakus 2,82 2,90 3,02 2,80 2,77 2,89 2,54 

 

Ootuspäraselt hindasid pea kõiki austuse/viisakuse dimensiooni väiteid positiivsemalt 
vastajad, kelle suhtumine Eesti õiguskaitsesüsteemi on positiivne. Erandiks olid hinnangud 
töötajate ja kinnipeetavate vahelistele suhetele, mille puhul suhtumine õiguskaitsesüsteemi 
hinnangutele olulist mõju ei avaldanud (Tabel 31).  
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Tabel 31. Austus/viisakus – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga 
väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 

positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 

negatiivselt, n=185 

(+) Mina saan oma sektsiooni vanglaametnikega 

hästi läbi. 3,86 3,41 

(+) Enamik töötajatest räägib minuga lugupidaval 

moel. 3,89 3,16 

(+) Vanglas julgustatakse mind teisi inimesi 
austama. 3,12 2,71 

(+) Vanglatöötajad kohtlevad mind lugupidavalt. 3,27 2,68 

(-) Töötajad norivad kinnipeetavaid/tekitavad 

vaidlusolukordi. 3,05 2,63 

(+) Vanglas on töötajate ja kinnipeetavate 

vahelised suhted head. 2,81 2,57 

(-) Vanglas ei kohelda kinnipeetavaid väärikalt. 3,03 2,37 

(+) Töötajad räägivad kinnipeetavatega kui 

võrdsetega. 3,02 2,36 

DIMENSIOON: Austus/viisakus 3,26 2,73 

 

 

1.3. Töötajate ja vangide suhted 

Kinnipeetavate arvamusi töötajate ja kinnipeetavate läbisaamisest kaardistati seitsme väite 
abil. Vanglatöötajate ja kinnipetavate suhteid iseloomustavad kinnipeetavad pigem 
negatiivsetena. Küsitletutest 68% ei usalda vangla töötajaid ning 66% arvab, et ka 
kinnipeetavaid vanglas ei usaldata; 59% arvab, et vanglatöötajad teda vajadusel ei toetaks 
ning 47% arvates ei käitu töötajad ausalt ja väärikalt. Ohustatuna tunnevad end siiski 
vähesed - 29% tunneb, et vangla töötajad neid ohustavad, nt saavad tekitada 
kinnipeetavatele vigastusi, neid kiusata või ähvardada, samas kui 45% seda ei tunne 
(Tabelid 32 ja 33).  

Õiglase kohtlemise osas on arvamused lahknevad -  40% vastajatest arvab, et teda on 
vanglas koheldud õiglaselt ning 36% arvates ebaõiglaselt. Hinnangud sellele, kas vanglas 
on võimalik saada enamasti asjad aetud näost-näkku vestlusega, kalduvad olema pigem 
pessimistlikud – 43% arvates näost-näkku vestlusega enamasti asju korda ei saa ning 34% 
on vastupidisel arvamusel.  
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Tabel 32. Töötajate ja vangide suhted – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(+) Ma tunnen, et vangla 

töötajad mind ei ohusta (ei 

saa tekitada mulle vigastusi, 

mind kiusata või ähvardada). 45% 43% 59% 55% 33% 49% 22% 

(+) Üldiselt kohtlevad 

vanglatöötajad mind 

õiglaselt. 40% 50% 62% 36% 33% 37% 33% 

(+) Kui mul on  vanglas vaja 

midagi teha, saan asja 

enamasti korda aetud näost-
näkku vestlusega. 34% 36% 57% 32% 19% 31% 44% 

(+) Vangla töötajad käituvad  

ausalt ja väärikalt. 21% 36% 38% 11% 19% 22% 11% 

(+) Vanglatöötajad toetavad 

mind, kui mul seda vaja on. 17% 21% 30% 20% 14% 15% 0% 

(+) Ma usaldan  vangla 

töötajaid. 13% 21% 22% 14% 10% 14% 0% 

(+) Vanglas usaldatakse 

kinnipeetavaid. 9% 0% 27% 0% 9% 8% 11% 
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Tabel 33. Töötajate ja vangide suhted – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(+) Ma tunnen, et vangla 

töötajad mind ei ohusta (ei 

saa tekitada mulle vigastusi, 

mind kiusata või ähvardada). 29% 21% 27% 36% 34% 18% 22% 

(+) Üldiselt kohtlevad 

vanglatöötajad mind 

õiglaselt. 36% 21% 24% 32% 50% 29% 44% 

(+) Kui mul on  vanglas vaja 

midagi teha, saan asja 

enamasti korda aetud näost-
näkku vestlusega. 43% 36% 30% 52% 59% 28% 22% 

(+) Vangla töötajad käituvad  

ausalt ja väärikalt. 47% 36% 38% 59% 59% 37% 22% 

(+) Vanglatöötajad toetavad 

mind, kui mul seda vaja on. 59% 43% 32% 64% 72% 49% 78% 

(+) Ma usaldan  vangla 

töötajaid. 68% 64% 54% 68% 69% 66% 89% 

(+) Vanglas usaldatakse 

kinnipeetavaid. 66% 57% 54% 82% 64% 55% 67% 

 

Arvamused vangla töötajate ja kinnipeetavate vahelistest suhetest on kõige positiivsemad 
Tallinna vangla 4. üksuses, kus oldi üksuste võrdluses kõige enam rahul vanglatöötajate 
valmidusega kinnipeetavaid vajadusel toetada, tunnetati töötajate suhtumist sagedamini 
usalduslikuna ja enda kohtlemist õiglasena ning usuti võimalusse saada asjad aetud näost-
näkku vestlusega (Tabel 34).  

Võrreldes teiste üksustega hinnati Viru vangla üksustes (nii meeste kui noorte üksuses) 
madalamalt vanglatöötajate valmidust kinnipeetavaid toetada. Samas nõustusid Viru 
vangla noored üksuste võrdluses kõige enam sellega, et vanglas saab asjad enamasti 
korda aetud silmast-silma vestlusega. Viru vangla meeste üksuses nõustuti selle väitega 
üksuste võrdluses kõige vähem.  

Tartu vangla meessoost vastajad tunnetasid vangla töötajate umbusaldust kinnipeetavate 
suhtes teravamalt kui teiste võrreldavate üksuste vastajad.  

Eesti õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvad vastajad hindasid ka töötajate ja vangide 
suhteid positiivsemalt kui õiguskaitsesüsteemi negatiivselt suhtujad, ning seda eranditult 
kõigi antud dimensiooni alla koondatud väidete osas (Tabel 35).  
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Tabel 34. Töötajate ja vangide suhted  – hinnangud väidetele (aritmeetilised 
keskmised 1-5-palli skaalal, kus 5=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 
noored, 

n=9 

(+) Ma tunnen, et vangla 
töötajad mind ei ohusta (ei saa 

tekitada mulle vigastusi, mind 

kiusata või ähvardada). 3,15 3,15 3,27 3,18 3,00 3,42 2,89 

(+) Üldiselt kohtlevad 

vanglatöötajad mind õiglaselt. 2,96 3,23 3,35 2,98 2,69 2,94 2,78 

(+) Kui mul on  vanglas vaja 

midagi teha, saan asja 
enamasti korda aetud näost-

näkku vestlusega. 2,85 2,69 3,24 2,59 2,57 3,02 3,33 

(+) Vangla töötajad käituvad  

ausalt ja väärikalt. 2,61 2,85 2,86 2,39 2,47 2,74 2,78 

(+) Vanglatöötajad toetavad 

mind, kui mul seda vaja on. 2,40 2,38 2,95 2,39 2,12 2,49 2,11 

(+) Ma usaldan  vangla 
töötajaid. 2,10 2,08 2,43 2,07 2,05 2,14 1,67 

(+) Vanglas usaldatakse 

kinnipeetavaid. 2,08 2,23 2,46 1,66 2,17 2,26 2,00 

DIMENSIOON: Töötajate ja 

vangide suhted 2,59 2,66 2,94 2,46 2,44 2,71 2,51 

 

Tabel 35. Töötajate ja vangide suhted – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus 5=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt, n=185 

(+) Ma tunnen, et vangla töötajad mind ei ohusta 

(ei saa tekitada mulle vigastusi, mind kiusata või 
ähvardada). 3,77 3,03 
(+) Üldiselt kohtlevad vanglatöötajad mind 

õiglaselt. 3,59 2,84 
(+) Kui mul on  vanglas vaja midagi teha, saan asja 
enamasti korda aetud näost-näkku vestlusega. 3,30 2,76 

(+) Vangla töötajad käituvad  ausalt ja väärikalt. 3,35 2,47 

(+) Vanglatöötajad toetavad mind, kui mul seda 

vaja on. 3,30 2,23 

(+) Ma usaldan  vangla töötajaid. 2,85 1,96 

(+) Vanglas usaldatakse kinnipeetavaid. 2,45 2,01 

DIMENSIOON: Töötajate ja vangide suhted 3,23 2,47 
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1.4. Inimlikkus 

Inimlikkuse dimensiooni kaardistati kaheksa väitega, mille kaudu uuriti, kas vanglas 
suhtutakse kinnipeetavasse inimlikult ja arvestatakse tema individuaalsusega. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ligikaudu kolmandik kinnipeetavatest tunnetab enda suhtes 
inimlikku suhtumist, samas kui ca 40% arvab, et teda ei kohelda inimlikult. Kinnipeetavatest 
28% nõustub, et teda koheldakse vanglas inimesena ning 40% nii ei arva (Tabelid 36 ja 
37).  

Kuigi otsest vaenulikkust töötajate poolt enamasti ei tunnetata (35% nõustub ja 28% ei 
nõustu, et vangla töötajad on tema vastu sõbralikud), arvab 53% vastajaist, et ei tunne 
üldjuhul, et vanglas kantakse tema eest hoolt, 49% arvates pole vangla töötajaskond 
näidanud tema suhtes üles huvi ja mõistmist ning 53% tunneb, et teda koheldakse vanglas 
mõnikord alandavalt. Samuti ei tajuta seda, et vangla töötajad soodustaksid peredega 
suhtlemist –  27% arvab, et vangla töötajaskond aitab kinnipeetavatel oma peredega 
kontakti hoida ning 45% arvates see nii ei ole.  

 

Tabel 36. Inimlikkus – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 1. 
üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 4. 
üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Mõnikord koheldakse mind 

vanglas alandavalt. 53% 50% 38% 61% 62% 38% 56% 

(+) Siinsed töötajad on minu 

vastu sõbralikud. 35% 43% 43% 32% 33% 42% 22% 

(-) Mind ei kohelda siin 

inimesena. 34% 29% 38% 39% 36% 28% 22% 

(+) Mind koheldakse inimlikult. 31% 43% 43% 41% 26% 28% 0% 

(+) Mind koheldakse siin 
inimesena. 28% 36% 43% 34% 16% 29% 11% 

(+) Töötajaskond aitab 

kinnipeetavatel oma peredega 

kontakti hoida. 27% 21% 51% 23% 28% 12% 22% 

(+) Üldjuhul tunnen, et  

vanglas kantakse minu eest 

hoolt. 19% 36% 35% 20% 10% 12% 11% 

(+) Vangla töötajaskond on 
minu suhtes üles näidanud 

huvi ja mõistmist. 16% 21% 19% 14% 22% 12% 0% 
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Tabel 37. Inimlikkus – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(-) Mõnikord koheldakse mind 

vanglas alandavalt. 28% 29% 51% 27% 17% 35% 11% 

(+) Siinsed töötajad on minu 

vastu sõbralikud. 28% 21% 22% 27% 33% 26% 33% 

(-) Mind ei kohelda siin 

inimesena. 34% 57% 38% 41% 29% 38% 0% 

(+) Mind koheldakse inimlikult. 41% 36% 32% 41% 45% 32% 56% 

(+) Mind koheldakse siin 
inimesena. 40% 50% 30% 39% 52% 38% 22% 

(+) Töötajaskond aitab 

kinnipeetavatel oma peredega 

kontakti hoida. 45% 57% 22% 48% 52% 57% 33% 

(+) Üldjuhul tunnen, et  vanglas 
kantakse minu eest hoolt. 53% 57% 41% 57% 60% 54% 44% 

(+) Vangla töötajaskond on 

minu suhtes üles näidanud huvi 

ja mõistmist. 49% 36% 43% 57% 52% 43% 44% 

 

Inimlikkuse dimensiooni üldskoori osas üksuste vahel statistiliselt olulisi erinevusi ei 
ilmnenud, kuid erinevused ilmnesid üksikute väidete osas (Tabel 38).  

Tallinna vangla 4. üksuse vastajad hindasid endale osaks saavat kohtlemist vanglas vähem 
alandavaks kui teiste üksuste vastajad ning olid suhteliselt enam rahul sellega, kuivõrd aitab 
töötajaskond kinnipeetavatel oma peredega kontakti hoida.  

Alandavat kohtlemist tunnetasid üksuste võrdluses kõige enam Viru vangla meeste üksuse 
vastajad.  

Õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvad kinnipeetavad andsid ka inimlikkuse 
dimensioonis väidetele keskmiselt positiivsemaid hinnanguid kui õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt suhtuvad kinnipeetavad. Erandiks oli vaid üks väide – „Mind ei kohelda siin 
inimesena“, mille osas suhtumine õiguskaitsesüsteemi hinnanguid oluliselt ei mõjutanud 
(Tabel 39).  
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Tabel 38. Inimlikkus – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, 
kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 
1=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

(+) Siinsed töötajad on minu 

vastu sõbralikud. 3,03 3,21 3,24 2,89 3,00 3,12 2,89 

(-) Mind ei kohelda siin 

inimesena. 2,93 3,43 2,86 2,91 2,86 3,09 2,78 

(+) Mind koheldakse inimlikult. 2,84 3,14 3,05 2,93 2,71 2,91 2,33 

(+) Mind koheldakse siin 

inimesena. 2,79 2,93 3,16 2,77 2,48 2,83 2,89 

(+) Töötajaskond aitab 

kinnipeetavatel oma peredega 

kontakti hoida. 2,73 2,36 3,32 2,59 2,66 2,38 3,00 

(-) Mõnikord koheldakse mind 

vanglas alandavalt. 2,64 2,57 3,16 2,50 2,38 2,86 2,56 

(+) Vangla töötajaskond on 

minu suhtes üles näidanud 
huvi ja mõistmist. 2,54 2,71 2,76 2,32 2,57 2,57 2,56 

(+) Üldjuhul tunnen, et  

vanglas kantakse minu eest 

hoolt. 2,49 2,79 2,84 2,50 2,28 2,34 2,44 

DIMENSIOON: Inimlikkus 2,75 2,89 3,05 2,68 2,62 2,76 2,68 

Tabel 39. Inimlikkus – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga 
väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt, n=185 

(+) Siinsed töötajad on minu vastu sõbralikud. 3,51 2,93 

(-) Mind ei kohelda siin inimesena. 3,05 2,91 

(+) Mind koheldakse inimlikult. 3,47 2,71 

(+) Mind koheldakse siin inimesena. 3,51 2,65 

(+) Töötajaskond aitab kinnipeetavatel oma 

peredega kontakti hoida. 3,18 2,65 

(-) Mõnikord koheldakse mind vanglas alandavalt. 3,16 2,53 

(+) Vangla töötajaskond on minu suhtes üles 
näidanud huvi ja mõistmist. 3,12 2,43 

(+) Üldjuhul tunnen, et  vanglas kantakse minu eest 

hoolt. 3,22 2,35 

DIMENSIOON: Inimlikkus 3,28 2,65 
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Inimlikkuse dimensiooniga seotult esitati kinnipeetavatele hindamiseks veel üks väide: 
„Mind koheldakse vanglas kui väärtuslikku inimest“. Väitega nõustus 13% ning ei nõustunud 
59% vastajaist. Üksuste võrdluses olid hinnangute keskväärtused sarnased.  

 

1.5. Sündsus 

Viie väite kaudu uuriti, kas kinnipeetavate arvates koheldakse teda vanglas sündsalt ning 
kas ta peab vanglat korralikuks asutuseks.  

Vastajatest 62% ei pea vanglat, kus praegu viibib, korralikuks asutuseks. Vanglatöötajate 
juuresolekul ei tunne 60% vastajatest end pingevabalt (Tabelid 40 ja 41).  

Aega, mis tuleb veeta kambrisse lukustatuna, peetase liiga pikaks – 51% vastajatest arvab, 
et vanglas veedavad vangid liiga palju aega oma kambritesse lukustatuna (vastupidisel 
arvamusel on 28%). 

Töötajate suhtumist kinnipeetavate enesevigastamisse peavad paljud pealiskaudseks – 
40% vastajate hinnangul peavad töötajad kinnipeetavaid, kes end tahtlikult vigastavad, 
pigem tähelepanuotsijateks kui inimesteks, kel on tarvis abi (10% väitega ei nõustu).  

Mis puudutab kinnipeetavate kohtlemist vangla eralduskambrites, siis 30% vastajate sõnul 
ei kohelda vangla eralduskambrites kinnipeetavaid viisakalt ning 20% arvates on 
kohtlemine viisakas. 

Tabel 40. Sündsus – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Vanglas veedavad vangid liiga 
palju aega oma kambritesse 

lukustatuna. 51% 79% 49% 59% 47% 15% 78% 

(-) Kinnipeetavaid, kes end 

tahtlikult vigastavad, peetakse 

pigem tähelepanuotsijateks kui 
inimesteks, kel on tarvis abi. 40% 57% 30% 39% 38% 29% 67% 

(+)  Vangla eralduskambrites 

koheldakse kinnipeetavaid  

viisakalt. 20% 14% 27% 18% 28% 11% 11% 

(+) Saan  vanglas töötajaskonna 

juuresolekul olla pingevabalt ja 

n-ö olla mina ise. 19% 14% 24% 11% 26% 12% 22% 

(+) Siinne vangla on korralik 
asutus. 16% 7% 19% 27% 12% 3% 11% 
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Tabel 41. Sündsus – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 1. 
üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 4. 
üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 
noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(-) Vanglas veedavad vangid liiga 

palju aega oma kambritesse 

lukustatuna. 28% 14% 32% 25% 33% 48% 0% 

(-) Kinnipeetavaid, kes end 
tahtlikult vigastavad, peetakse 

pigem tähelepanuotsijateks kui 

inimesteks, kel on tarvis abi. 10% 14% 14% 7% 12% 17% 0% 

(+)  Vangla eralduskambrites 
koheldakse kinnipeetavaid  

viisakalt. 30% 21% 38% 36% 33% 25% 11% 

(+) Saan  vanglas töötajaskonna 

juuresolekul olla pingevabalt ja 
n-ö olla mina ise. 60% 43% 51% 73% 55% 60% 67% 

(+) Siinne vangla on korralik 

asutus. 62% 79% 65% 55% 74% 57% 44% 

 

Arvamusel, et lukustatud aeg vanglas on liiga pikk, on kõige enamTallinna vangla 1. üksuse 
ning Viru vangla noorte üksuse vastajad. Kõige vähem jagavad seda arvamust Tallinna 
vangla 4. üksuse ning Tallinna vangla naiste üksuse vastajad. Hinnangutes ülejäänud 
aspektidele ning dimensioonile tervikuna üksuste vahel statistiliselt olulisi erinevusi ei 
ilmnenud (Tabel 42). 

Õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvad kinnipeetavad väljendavad ka sündsuse 
dimensioonis kõrgemat rahulolu kui need, kes õiguskaitsesüsteemi suhtes kriitilised on. 
Erandiks on vaid hinnangud vanglatöötajate suhtumisele kinnipeetavate 
enesevigastamisse, mis on võrreldavates rühmades sarnased (Tabel 43). 
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Tabel 42. Sündsus – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus 
positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti 
nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

(+) Vangla eralduskambrites 

koheldakse kinnipeetavaid  

viisakalt. 2,77 2,86 2,73 2,59 2,84 2,80 3,00 

(-) Kinnipeetavaid, kes end 

tahtlikult vigastavad, peetakse 

pigem tähelepanuotsijateks 
kui inimesteks, kel on tarvis 

abi. 2,65 2,57 2,76 2,59 2,78 2,80 2,22 

(-) Vanglas veedavad vangid 

liiga palju aega oma 
kambritesse lukustatuna. 2,56 1,86 2,76 2,41 2,69 3,34 1,78 

(+) Saan  vanglas 

töötajaskonna juuresolekul 
olla pingevabalt ja n-ö olla 

mina ise. 2,42 2,57 2,51 2,16 2,60 2,37 2,44 

(+) Siinne vangla on korralik 

asutus. 2,27 2,07 2,22 2,52 2,03 2,08 2,67 

DIMENSIOON: Sündsus 2,54 2,39 2,59 2,45 2,59 2,68 2,42 

 

Tabel 43. Sündsus – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest õiguskaitsesüsteemi 
(aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti 
nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt, n=185 

(+) Vangla eralduskambrites koheldakse 
kinnipeetavaid  viisakalt. 3,12 2,70 

(-) Kinnipeetavaid, kes end tahtlikult vigastavad, 
peetakse pigem tähelepanuotsijateks kui 

inimesteks, kel on tarvis abi. 2,61 2,66 

(-) Vanglas veedavad vangid liiga palju aega oma 

kambritesse lukustatuna. 2,97 2,48 

(+) Saan  vanglas töötajaskonna juuresolekul olla 

pingevabalt ja n-ö olla mina ise. 2,77 2,35 

(+) Siinne vangla on korralik asutus. 2,80 2,17 

DIMENSIOON: Sündsus 2,85 2,47 
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1.6. Tugi haavatavatele 

Uurimaks seda, kuivõrd osutatakse vanglas neile kinnipeetavatele, kel on risk 
enesevigastamiseks, suitsiidiks või ohvriks sattumiseks tuge ja hoolitsust, esitati vastajaile 
hindamiseks viis väidet. 

Kõige sagedamini nõustuti sellega, et vanglas peetakse väga oluliseks ära hoida seda, et 
kinnipeetavad ei tekitaks enesele kehavigastusi ega esineks enesetappe (nõus 52%, pole 
nõus 15%) ning et vanglas ei lubata kinnipeetavate vahelist kiusamist (nõus 42%, pole nõus 
20%). Arvamused lahknesid selles osas, kas kiusamise ohvrid saavad vanglas olukorraga 
toimetulemiseks vajalikku abi (nõus 22%, ei ole nõus 24%) ning kas kõigile enesevigastusi 
tekitavatele kinnipeetavatele võimaldatakse vanglas töötajate poolt vajalik hoolitsus ja abi 
(nõus 21%, ei ole nõus 27%). Suitsiidikalduvustega kinnipeetavatega tegelemist hinnati 
juba selgelt sagedamini negatiivselt kui positiivselt – 13% vastajate arvates tegeletakse 
enesetapuriskiga kinnipeetavaga vanglas asjatundlikult ning 28% arvates mitte (Tabelid 44 
ja 45). 

 

Tabel 44. Tugi haavatavatele – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 
noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(+) Enesele kehavigastuste 

tekitamise ja enesetappude 
ärahoidmine on  vanglas väga 

olulised. 52% 57% 54% 59% 47% 40% 56% 

(+) Vanglas ei lubata 

kinnipeetavate vahelist 
kiusamist. 42% 57% 41% 52% 40% 28% 33% 

(+) Kiusamise ohvrid saavad 

olukorraga toimetulekuks 

vajalikku abi. 22% 21% 27% 20% 22% 11% 33% 

(+) Kõigile enesevigastusi 
tekitavatele kinnipeetavatele 

võimaldatakse vanglas 

töötajate poolt vajalik 

hoolitsus ja abi. 21% 14% 22% 18% 26% 18% 22% 

(+) Enesetapuriskiga 

kinnipeetavaga tegeletakse 

vanglas asjatundlikult. 13% 7% 8% 9% 12% 14% 33% 
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Tabel 45. Tugi haavatavatele – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(+) Enesele kehavigastuste 

tekitamise ja enesetappude 

ärahoidmine on  vanglas väga 
olulised. 15% 21% 16% 16% 21% 12% 0% 

(+) Vanglas ei lubata 

kinnipeetavate vahelist 

kiusamist. 20% 29% 24% 11% 24% 23% 11% 

(+) Kiusamise ohvrid saavad 
olukorraga toimetulekuks 

vajalikku abi. 24% 50% 24% 23% 29% 25% 0% 

(+) Kõigile enesevigastusi 

tekitavatele kinnipeetavatele 
võimaldatakse vanglas 

töötajate poolt vajalik 

hoolitsus ja abi. 27% 43% 35% 27% 33% 23% 0% 

(+) Enesetapuriskiga 
kinnipeetavaga tegeletakse 

vanglas asjatundlikult. 28% 57% 30% 27% 19% 37% 22% 

 

Võrreldes Tallinna vangla 1. üksusega ning Tallinna vangla naiste üksusega nõustusid Viru 
vangla noorte üksuse vastajad enam sellega, et kiusamise ohvrid saavad vanglas 
olukorraga toimetulekuks vajalikku abi. Hinnangutes ülejäänud aspektidele ning 
dimensiooni üldskooris üksuste vahel statistiliselt olulisi erinevusi ei ilmnenud (Tabel 46). 

Erinevalt eelnevalt käsitletud dimensioonidest ei olnud dimensioonis „tugi haavatavatele“  
enamiku väidete puhul hinnangud sõltuvuses vastaja suhtumisest Eesti 
õiguskaitsesüsteemi. Erandiks olid hinnangud vaid kahe väite osas – nimelt nõustusid 
õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvad kinnipeetavad enam sellega, et kiusamise ohvrid 
saavad vanglas olukorraga toimetulekuks vajalikku abi ning et kõigile enesevigastusi 
tekitavatele kinnipeetavatele võimaldatakse vanglas töötajate poolt vajalik hoolitsus ja abi 
(Tabel 47).  
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Tabel 46. Tugi haavatavatele  – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-palli 
skaalal, kus 5=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 
noored, 

n=9 

(+) Enesele kehavigastuste 

tekitamise ja enesetappude 

ärahoidmine on  vanglas 
väga olulised. 3,45 3,36 3,41 3,64 3,31 3,37 3,56 

(+) Vanglas ei lubata 

kinnipeetavate vahelist 

kiusamist. 3,27 3,36 3,22 3,50 3,21 3,02 3,22 

(+) Kiusamise ohvrid saavad 
olukorraga toimetulekuks 

vajalikku abi. 2,97 2,64 3,00 3,00 2,90 2,80 3,44 

(+) Kõigile enesevigastusi 

tekitavatele 
kinnipeetavatele 

võimaldatakse vanglas 

töötajate poolt vajalik 

hoolitsus ja abi. 2,87 2,57 2,78 2,82 2,88 2,91 3,22 

(+) Enesetapuriskiga 

kinnipeetavaga tegeletakse 

vanglas asjatundlikult. 2,76 2,21 2,68 2,66 2,93 2,72 3,11 

DIMENSIOON: Tugi 

haavatavatele 3,07 2,83 3,02 3,12 3,04 2,96 3,31 

 

Tabel 47. Tugi haavatavatele – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus 5=täiesti nõus) 

 

  

Suhtub 
õiguskaitsesüsteemi 

positiivselt, n=42 

Suhtub 
õiguskaitsesüsteemi 

negatiivselt, n=185 

(+) Enesele kehavigastuste tekitamise ja 
enesetappude ärahoidmine on  vanglas väga 

olulised. 3,40 3,46 

(+) Vanglas ei lubata kinnipeetavate vahelist 

kiusamist. 3,35 3,26 

(+) Kiusamise ohvrid saavad olukorraga 

toimetulekuks vajalikku abi. 3,31 2,91 

(+) Kõigile enesevigastusi tekitavatele 
kinnipeetavatele võimaldatakse vanglas töötajate 

poolt vajalik hoolitsus ja abi. 3,20 2,81 

(+) Enesetapuriskiga kinnipeetavaga tegeletakse 
vanglas asjatundlikult. 2,88 2,74 

DIMENSIOON: Tugi haavatavatele 3,23 3,03 
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1.7. Abi ja toetus 

Kuue väite kaudu uuriti, kuidas hindavad kinnipeetavad neile töötajate poolt pakutavat abi 
(sh juriidilist abi) ja toetust erinevate probleemide (nt narko-, käitumis- või 
terviseprobleemid) korral. Vastustest selgub, et kuigi üldist töötajate poolset abi ja toetust 
väga kõrgelt ei hinnata (52% arvab, et töötajad pole tema aitamisest terviseprobleemide 
korral huvitatud ning 46% sõnul pole teda vanglas viibimise ajal õpetatud, kuidas 
kuritegelikust käitumisest loobuda), on 52% vastajate hinnangul vähemalt üks 
vanglatöötajatest teda mõne probleemi esinemisel olulisel määral aidanud. Üheltki töötajalt 
pole enda sõnutsi olulist abi saanud 28% vastajatest (Tabelid 48 ja 49).  

Ka narkoprobleemidega kinnipeetavatega tegelemist hinnatakse sagedamini negatiivselt 
kui positiivselt – 18% vastajaist nõustub ja 36% ei nõustu, et vangla teeb head tööd 
narkoprobleemidega kinnipeetavate toimetuleku parandamises ning 16% nõustub ja 24% 
ei nõustu, et narkoprobleemiga vanglasse saabuvad kinnipeetavad saavad ohutu võõrutuse 
jaoks vajalikku abi. 

48%-le vastajaist on selge, mida tuleb teha, et avavanglasse saada või ennetähtaegselt 
vabaneda. Selgus puudub selles osas 31%-l vastajaist. 

Tabel 48. Abi ja toetus – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(+) Vähemalt üks töötajatest on 
mind mõne probleemi esinemisel 
olulisel määral aidanud. 52% 71% 62% 57% 50% 32% 44% 

(+) Vanglas on mul selge, mida 
tuleb teha, et avavanglasse 
saada/ennetähtaegselt vabaneda. 48% 64% 62% 43% 36% 42% 67% 
(+) Kui mul on terviseprobleeme, 
on sektsiooni töötajad minu 
abistamisest huvitatud. 29% 29% 38% 27% 24% 22% 44% 

(+) Vanglas viibimise ajal on mind 
õpetatud, kuidas kuritegelikust 
käitumisest loobuda. 26% 29% 24% 27% 29% 29% 11% 

(+) Vangla teeb head tööd 
narkoprobleemidega 
kinnipeetavate toimetuleku 
parandamises. 18% 14% 22% 16% 10% 29% 22% 

(+) Kinnipeetavad, kes saabuvad 
vanglasse narkoprobleemiga, 
saavad vajalikku abi, et võõrutus 
oleks ohutu. 16% 29% 16% 20% 12% 11% 11% 
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Tabel 49. Abi ja toetus – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 

1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(+) Vähemalt üks töötajatest on 

mind mõne probleemi 

esinemisel olulisel määral 
aidanud. 28% 14% 24% 32% 31% 23% 33% 

(+) Vanglas on mul selge, mida 

tuleb teha, et avavanglasse 

saada/ennetähtaegselt 
vabaneda. 31% 21% 24% 45% 38% 18% 11% 

(+) Kui mul on terviseprobleeme, 

on sektsiooni töötajad minu 

abistamisest huvitatud. 52% 50% 43% 57% 64% 52% 22% 

(+) Vanglas viibimise ajal on 

mind õpetatud, kuidas 

kuritegelikust käitumisest 

loobuda. 46% 50% 62% 57% 47% 29% 11% 

(+) Vangla teeb head tööd 

narkoprobleemidega 
kinnipeetavate toimetuleku 

parandamises. 36% 43% 32% 45% 38% 25% 22% 

(+) Kinnipeetavad, kes saabuvad 

vanglasse narkoprobleemiga, 

saavad vajalikku abi, et võõrutus 
oleks ohutu. 24% 29% 22% 23% 24% 31% 22% 

 

Abi ja toetuse dimensiooni üldskoor oli võrreldavates üksuste samal tasemel (Tabel 50).  

Vaadates hinnanguid üksikutele väidetele, hindasid vangla tööd narkoprobleemidega 
kinnipeetavate toimetuleku parandamisel üksuste võrdluses kõrgeimalt Tallinna vangla 
naiste üksuse vastajad, madalaimalt aga Tartu vangla meeste üksuse vastajad.  

Viru vangla noorte üksuse vastajaile olid üksuste võrdluses kõige paremini selged 
avavanglasse pääsemise/ennetähtaegse vabanemise eeldused ning samuti hindasid nad 
oma sektsiooni töötajate valmidust neid terviseprobleemide korral abistada kõige 
suuremaks. Madalaimad olid hinnangud nimetatud aspektidele Viru vangla meeste 
üksuses, avavanglasse pääsemise/ennetähtaegse vabanemise tingimustest teadlikkuse 
osas ka Tartu vangla meeste üksuses. 
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Tabel 50. Abi ja toetus  – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, 
kus 5=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 
1. 

üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 

vangla 
4. 

üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

(+) Vähemalt üks töötajatest on 

mind mõne probleemi 

esinemisel olulisel määral 

aidanud. 3,27 3,64 3,41 3,36 3,17 3,09 3,11 

(+) Vanglas on mul selge, mida 

tuleb teha, et avavanglasse 

saada/ennetähtaegselt 

vabaneda. 3,18 3,43 3,57 2,84 2,95 3,22 3,78 

(+) Kinnipeetavad, kes saabuvad 

vanglasse narkoprobleemiga, 
saavad vajalikku abi, et 

võõrutus oleks ohutu. 2,88 2,93 2,92 2,95 2,86 2,68 2,89 

(+) Vangla teeb head tööd 

narkoprobleemidega 

kinnipeetavate toimetuleku 
parandamises. 2,73 2,71 2,78 2,41 2,69 3,14 3,00 

(+) Vanglas viibimise ajal on 

mind õpetatud, kuidas 

kuritegelikust käitumisest 

loobuda. 2,66 2,71 2,41 2,48 2,76 2,95 2,89 

(+) Kui mul on 

terviseprobleeme, on sektsiooni 

töötajad minu abistamisest 

huvitatud. 2,60 2,57 2,76 2,55 2,36 2,51 3,22 

DIMENSIOON: Abi ja toetus 2,89 3,00 2,97 2,77 2,80 2,93 3,15 

 

Vanglas pakutava abi ja toetusega kinnipeetavatele olid enam rahul Eesti 
õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvad kinnipeetavad. Erinevus võrdluses 
õiguskaitsesüsteemi kriitiliselt suhtuvate kinnipeetavatega ilmnes pea kõigi antud 
dimensiooni kuuluvate väidete puhul. Erandiks oli vaid väide „kinnipeetavad, kes saabuvad 
vanglasse narkoprobleemiga, saavad vajalikku abi, et võõrutus oleks ohutu“, mille osas 
polnud rühmade vaheline hinnangute erinevus statistiliselt oluline (Tabel 51).  
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Tabel 51. Abi ja toetus – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus 5=täiesti nõus) 

  

Suhtub 
õiguskaitsesüsteemi 

positiivselt, n=42 

Suhtub 
õiguskaitsesüsteemi 

negatiivselt, n=185 

(+) Vähemalt üks töötajatest on mind mõne 

probleemi esinemisel olulisel määral aidanud. 3,75 3,18 

(+) Vanglas on mul selge, mida tuleb teha, et 

avavanglasse saada/ennetähtaegselt vabaneda. 3,86 3,05 

(+) Kinnipeetavad, kes saabuvad vanglasse 

narkoprobleemiga, saavad vajalikku abi, et 

võõrutus oleks ohutu. 2,98 2,86 

(+) Vangla teeb head tööd narkoprobleemidega 

kinnipeetavate toimetuleku parandamises. 3,06 2,66 

(+) Vanglas viibimise ajal on mind õpetatud, kuidas 

kuritegelikust käitumisest loobuda. 3,01 2,60 

(+) Kui mul on terviseprobleeme, on sektsiooni 

töötajad minu abistamisest huvitatud. 3,17 2,49 

DIMENSIOON: Abi ja toetus 3,30 2,81 

 

 

2. Professionaalsuse dimensioon 

2.1. Töötajate professionaalsus  

Üheksa väite kaudu kaardistati vangide hinnanguid vanglatöötajate kompetentsile ja võimu 
rakendamisele vanglas. 

Enam kui pooled vastajaist nõustusid, et parim viis vanglas asju ajada on olla viisakas ja 
tegutseda ametlike kanalite kaudu (nõus 63%) ning et vanglas on tõhus järelevalve (57%). 
Ülejäänud professionaalsust kaardistavate väidete osas oli negatiivseid hinnanguid 
positiivsetest enam. Kõige negatiivsemalt hinnati töötajate professionaalsust kinnipeetavate 
õiglase kohtlemise aspektist – 65% hinnangul ei võimaldata vanglas soodustusi õiglaselt, 
60% arvates ei kohelda kinnipeetavaid reeglite rakendamisel õiglaselt ning 57% hinnangul 
ei kohelda kinnipeetavaid privileegide võimaldamisel õiglaselt. Samuti arvab 63% 
vastajatest, et vangla töötajad ei räägi asjadest nii, nagu need on (Tabelid 52 ja 53).  

Töötajate kompetentsi hindamisel oldi samuti kriitilised – 54% hinnangul ei ole vangla 
töötajatel piisavalt kogemusi ja oskusi tegelemaks teemadega, mis on talle olulised ning 
47% arvates ei tehtud vanglas kehtivaid reegleid ja eeskirju talle töötajate poolt selgeks. 
Karistuste rakendamist hinnates arvas 21% vastajatest, et töötajad rakendavad karistust 
ainult juhul, kui kõik teised meetodid on juba ära proovitud, kuid 49% arvates rakendatakse 
karistusi kergekäelisemalt. 
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Tabel 52. Töötajate professionaalsus – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(+) Parim viis vanglas asju ajada 

on olla viisakas ja tegutseda 
ametlike kanalite kaudu. 63% 64% 65% 66% 67% 46% 67% 

(+) Vanglas on tõhus järelevalve. 57% 57% 51% 73% 47% 49% 67% 

(+) Vanglas kehtivad reeglid ja 

eeskirjad tehti mulle töötajate 

poolt hästi selgeks. 34% 50% 38% 32% 33% 29% 33% 

(+) Kui teed vanglas midagi 
valesti, kasutavad töötajad 

karistust ainult juhul, kui kõik 

teised meetodid on juba ära 
proovitud. 21% 14% 35% 20% 16% 9% 33% 

(+) Vangla töötajatel on piisavalt 

kogemusi ja oskusi tegelemaks 

teemadega, mis on mulle 
olulised. 19% 21% 32% 18% 14% 20% 11% 

(+)  Vangla töötajad räägivad 
asjadest nii, nagu need on. 16% 29% 32% 14% 10% 15% 0% 

(+) Reeglite rakendamisel 

kohtlevad vangla töötajad 

kinnipeetavaid õiglaselt. 15% 21% 32% 16% 9% 11% 0% 

(+) Privileegide (eeliste) 

võimaldamisel kohtlevad vangla 

töötajad kinnipeetavaid õiglaselt. 14% 14% 27% 9% 10% 15% 11% 

(+) Vanglas antakse ja võetakse 

soodustusi õiglaselt. 7% 7% 14% 5% 9% 9% 0% 
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Tabel 53. Töötajate professionaalsus – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(+) Parim viis vanglas asju ajada 

on olla viisakas ja tegutseda 
ametlike kanalite kaudu. 16% 36% 11% 23% 10% 14% 11% 

(+) Vanglas on tõhus järelevalve. 17% 14% 22% 7% 21% 20% 22% 

(+) Vanglas kehtivad reeglid ja 

eeskirjad tehti mulle töötajate 

poolt hästi selgeks. 47% 36% 49% 50% 52% 34% 44% 

(+) Kui teed vanglas midagi 
valesti, kasutavad töötajad 

karistust ainult juhul, kui kõik 

teised meetodid on juba ära 
proovitud. 49% 29% 32% 59% 55% 45% 56% 

(+) Vangla töötajatel on piisavalt 

kogemusi ja oskusi tegelemaks 

teemadega, mis on mulle 
olulised. 54% 64% 38% 64% 71% 42% 22% 

(+)  Vangla töötajad räägivad 
asjadest nii, nagu need on. 63% 50% 43% 73% 74% 52% 67% 

(+) Reeglite rakendamisel 

kohtlevad vangla töötajad 

kinnipeetavaid õiglaselt. 60% 43% 43% 64% 66% 66% 67% 

(+) Privileegide (eeliste) 

võimaldamisel kohtlevad vangla 

töötajad kinnipeetavaid õiglaselt. 57% 50% 43% 61% 60% 51% 67% 

(+) Vanglas antakse ja võetakse 

soodustusi õiglaselt. 65% 57% 49% 75% 71% 58% 67% 

 
 
Lähtudes dimensiooni üldskoorist on hinnangud töötajate professionaalsusele üksuste 
võrdluses kõrgeimad Tallina vangla 4. üksuses ning madalaimad Viru vangla meeste 
üksuses (Tabel 54). 

Vaadeldes hinnanguid üksikutele väidetele, on arvamused kinnipeetavate õiglasest 
kohtlemisest reeglite rakendamisel negatiivseimad Viru vangla noorte üksuses, õiglasest 
kohtlemisest soodustuste andmisel ning karistuste rakendamise kergekäelisusest aga 
Tartu vangla meeste üksuses. Vanglatöötajate pädevust ja otsekohesust (seda, kas 
töötajad räägivad asjadest nii nagu need on) hindasid üksuste võrdluses kõige 
negatiivsemalt Viru vangla meeste üksuse vastajad.  
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Tabel 54. Töötajate professionaalsus – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 
1-5-palli skaalal, kus 5=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 
noored, 

n=9 

(+) Parim viis vanglas asju 

ajada on olla viisakas ja 

tegutseda ametlike kanalite 
kaudu. 3,61 3,43 3,70 3,61 3,66 3,45 3,67 

(+) Vanglas on tõhus 

järelevalve. 3,51 3,50 3,43 3,84 3,40 3,35 3,33 

(+) Vanglas kehtivad reeglid ja 
eeskirjad tehti mulle töötajate 

poolt hästi selgeks. 2,75 3,07 2,86 2,70 2,60 2,85 2,78 

(+) Kui teed vanglas midagi 

valesti, kasutavad töötajad 

karistust ainult juhul, kui kõik 
teised meetodid on juba ära 

proovitud. 2,57 2,79 3,00 2,30 2,45 2,54 2,78 

(+) Vangla töötajatel on 

piisavalt kogemusi ja oskusi 
tegelemaks teemadega, mis on 

mulle olulised. 2,46 2,43 2,89 2,25 2,16 2,71 2,78 

(+)  Vangla töötajad räägivad 

asjadest nii, nagu need on. 2,38 2,64 2,89 2,27 2,12 2,48 2,22 

(+) Privileegide (eeliste) 

võimaldamisel kohtlevad 
vangla töötajad kinnipeetavaid 

õiglaselt. 2,37 2,50 2,73 2,25 2,28 2,48 2,11 

(+) Reeglite rakendamisel 

kohtlevad vangla töötajad 
kinnipeetavaid õiglaselt. 2,31 2,71 2,76 2,27 2,17 2,14 2,00 

(+)  Vanglas antakse ja 
võetakse soodustusi õiglaselt. 2,16 2,36 2,49 1,91 2,14 2,31 2,00 

DIMENSIOON: Töötajate 

professionaalsus 2,68 2,83 2,97 2,60 2,55 2,70 2,63 

 
 
Ka töötajate professionaalsuse dimensioonis antud hinnangute puhul ilmneb selge seos 
suhtumisega Eesti õiguskaitsesüsteemi – õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvad 
kinnipeetavad on töötajate professionaalsusega enam rahul kui need, kes suhtuvad 
õiguskaitsesüsteemi kriitiliselt. Rühmade vahelist erinevust ei ilmnenud vaid ühe väite 
puhul, milleks olid hinnangud karistuste rakendamise kergekäelisusele („Kui teed vanglas 
midagi valesti, kasutavad töötajad karistust ainult juhul, kui kõik teised meetodid on juba 
ära proovitud“) (Tabel 55).   
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Tabel 55. Töötajate professionaalsus – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus 5=täiesti nõus) 

  

Suhtub 
õiguskaitsesüsteemi 

positiivselt, n=42 

Suhtub 
õiguskaitsesüsteemi 

negatiivselt, n=185 

(+) Parim viis vanglas asju ajada on olla viisakas ja 

tegutseda ametlike kanalite kaudu. 3,98 3,54 

(+) Vanglas on tõhus järelevalve. 3,48 3,52 

(+) Vanglas kehtivad reeglid ja eeskirjad tehti mulle 

töötajate poolt hästi selgeks. 3,55 2,60 

(+) Kui teed vanglas midagi valesti, kasutavad 
töötajad karistust ainult juhul, kui kõik teised 

meetodid on juba ära proovitud. 2,83 2,52 

(+) Vangla töötajatel on piisavalt kogemusi ja 

oskusi tegelemaks teemadega, mis on mulle 
olulised. 3,25 2,31 

(+)  Vangla töötajad räägivad asjadest nii, nagu 
need on. 3,04 2,25 

(+) Privileegide (eeliste) võimaldamisel kohtlevad 

vangla töötajad kinnipeetavaid õiglaselt. 2,94 2,26 

(+) Reeglite rakendamisel kohtlevad vangla 

töötajad kinnipeetavaid õiglaselt. 3,14 2,15 

(+)  Vanglas antakse ja võetakse soodustusi 

õiglaselt. 2,91 2,01 

DIMENSIOON: Töötajate professionaalsus 3,23 2,57 

 
 

2.2. Bürokraatia legitiimsus  

Seitsme väitega kaardistati seda, kuidas vangid hindavad vanglasüsteemi läbipaistvust ja 
töötajate valmidust vangide vajadustele reageerida. 

Lähtuvalt kinnipeetavate hinnangutest on vanglasüsteem küllaltki bürokraatlik ning 
kinnipeetavate võimalused otsuste langemisel kaasa rääkida väikesed. Vastajatest 70% 
hinnangul ei sõltu vanglas tema kohta langetatavad otsused temast endast ning 63% 
hinnangul ei selgitata talle tema kohta langetatud otsuseid piisavalt (Tabelid 56 ja 57).  

Rahulolematus oma individuaalsusega arvestamisega ilmneb ka selle dimensiooni väidete 
puhul – 68% vastajate sõnul hoolitakse vanglas ainult tema riskifaktoritest, mitte sellest, 
milline inimene ta tegelikult on ning 44% hinnangul ei kohelda teda vanglas tema kohta 
olulisi otsuseid langetades kui indiviidi.  

Süsteemi jäikusele viitab ka see, et 35% vastajate hinnangul on avavanglasse pääsemiseks 
seatud nõudmisi selles vanglas võimatu täita (võimalikuks peab nende nõudmiste täitmist 
28%).  
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Bürokraatlik ning jäik süsteem soodustab negatiivse õhkkonna tekkimist – 79% vastajatest 
tunnetab, et peab vanglas iga tegevuse juures ettevaatlik olema, sest seda võidakse tema 
vastu kasutada ning 50% tunneb, et on siinsesse süsteemi takerdunud. 

 
Tabel 56. Bürokraatia legitiimsus – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Vanglas pean iga tegevuse 

juures ettevaatlik olema, sest 
seda võidakse minu vastu 

kasutada. 79% 86% 81% 84% 76% 71% 78% 

(-) Vanglas langetatakse minu 

kohta otsuseid, mis ei sõltu 
minust. 70% 79% 78% 82% 57% 63% 67% 

(-) Vanglas hoolitakse ainult minu 

riskifaktortest, mitte sellest, 

milline inimene ma tegelikult 
olen. 68% 86% 54% 86% 71% 52% 44% 

(-) Vanglas langetatakse minu 

kohta otsuseid ilma, et neid 

mulle piisavalt selgitataks. 63% 50% 59% 70% 64% 52% 67% 

(-) Tunnen, et olen siinsesse 

süsteemi takerdunud. 50% 43% 59% 66% 34% 38% 56% 

(-) Avavanglasse pääsemiseks 

seatud nõudmisi on siin võimatu 
täita. 35% 29% 22% 45% 48% 29% 11% 

(+) Kui vanglas minu kohta olulisi 

otsuseid langetatakse, 

koheldakse mind kui indiviidi. 24% 36% 41% 18% 21% 15% 22% 
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Tabel 57. Bürokraatia legitiimsus – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(-) Vanglas pean iga tegevuse 

juures ettevaatlik olema, sest 
seda võidakse minu vastu 

kasutada. 7% 14% 8% 9% 7% 8% 0% 

(-) Vanglas langetatakse minu 

kohta otsuseid, mis ei sõltu 

minust. 12% 14% 5% 2% 28% 8% 11% 

(-) Vanglas hoolitakse ainult 

minu riskifaktortest, mitte 

sellest, milline inimene ma 

tegelikult olen. 8% 7% 24% 0% 10% 3% 0% 

(-) Vanglas langetatakse minu 

kohta otsuseid ilma, et neid 

mulle piisavalt selgitataks. 15% 14% 27% 7% 19% 11% 11% 

(-) Tunnen, et olen siinsesse 

süsteemi takerdunud. 29% 43% 30% 18% 36% 35% 22% 

(-) Avavanglasse pääsemiseks 
seatud nõudmisi on siin 

võimatu täita. 28% 36% 43% 36% 16% 28% 11% 

(+) Kui vanglas minu kohta 

olulisi otsuseid langetatakse, 
koheldakse mind kui indiviidi. 44% 36% 32% 52% 53% 42% 22% 

 
 
Bürokraatia legitiimsust vanglas hindasid üksuste võrdluses kõige negatiivsemalt Tartu 
vangla meeste üksuse vastajad, kõrgeimalt aga Tallinna vangla naiste üksuse ja 4. üksuse 
ning Viru vangla noorte üksuse vastajad (Tabel 58).  

Võrreldes teiste üksustega tunnetasid Tartu vangla meeste üksuse vastajad teravamalt, et 
vanglas langetatavad otsused ei sõltu kinnipeetavatest endist, et vangla hoolib ainult 
kinnipeetavate riskifaktoritest ning et nad on kinnipeetavatena vangla süsteemi takerdunud. 

Avavanglasse pääsemiseks seatud nõudmiste täitmist hindasid kõige sagedamini 
võimalikuks Tallinna vangla 4. üksuse vastajad, kõige vähem võimalikuks aga Viru vangla 
meeste üksuse vastajad. 

 



 

 
63 

63 

Tabel 58. Bürokraatia legitiimsus – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-
palli skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga 
väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

(-) Avavanglasse pääsemiseks 

seatud nõudmisi on siin 
võimatu täita. 2,81 3,00 3,32 2,64 2,55 2,89 2,89 

(+) Kui vanglas minu kohta 

olulisi otsuseid langetatakse, 

koheldakse mind kui indiviidi. 2,68 3,00 3,00 2,45 2,53 2,63 3,00 

(-) Tunnen, et olen siinsesse 

süsteemi takerdunud. 2,66 2,79 2,62 2,27 2,97 2,89 2,56 

(-) Vanglas langetatakse minu 

kohta otsuseid ilma, et neid 

mulle piisavalt selgitataks. 2,31 2,29 2,51 2,05 2,33 2,42 2,44 

(-) Vanglas langetatakse minu 
kohta otsuseid, mis ei sõltu 

minust. 2,18 2,00 2,00 1,82 2,52 2,29 2,44 

(-) Vanglas hoolitakse ainult 

minu riskifaktortest, mitte 
sellest, milline inimene ma 

tegelikult olen. 1,99 1,86 2,41 1,50 1,95 2,25 2,44 

(-) Vanglas pean iga tegevuse 

juures ettevaatlik olema, sest 
seda võidakse minu vastu 

kasutada. 1,97 2,07 1,97 1,84 1,98 2,00 2,11 

DIMENSIOON:  Bürokraatia 

legitiimsus 2,37 2,43 2,55 2,08 2,40 2,48 2,56 

 
 

Ka bürokraatia legitiimsuse suhtes vanglas on kriitilisemad kinnipeetavad, kelle suhtumine 
Eesti õiguskaitsesüsteemi on negatiivne. Võrreldes õiguskaitsesüsteemi positiivselt 
suhtuvate kinnipeetavaga ei osutunud rühmade vahelises võrdluses hinnangute erinevused 
oluliseks vaid kahe väite puhul – „Vanglas langetatakse minu kohta otsuseid ilma, et neid 
mulle piisavalt selgitataks“ ning „Vanglas langetatakse minu kohta otsuseid, mis ei sõltu 
minust“ (Tabel 59).   
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Tabel 59. Bürokraatia legitiimsus – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga 
väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt, n=185 

(-) Avavanglasse pääsemiseks seatud nõudmisi on 

siin võimatu täita. 3,28 2,72 

(+) Kui vanglas minu kohta olulisi otsuseid 

langetatakse, koheldakse mind kui indiviidi. 3,25 2,57 

(-) Tunnen, et olen siinsesse süsteemi takerdunud. 3,01 2,59 

(-) Vanglas langetatakse minu kohta otsuseid ilma, 

et neid mulle piisavalt selgitataks. 2,56 2,26 

(-) Vanglas langetatakse minu kohta otsuseid, mis 

ei sõltu minust. 2,40 2,13 

(-) Vanglas hoolitakse ainult minu riskifaktortest, 

mitte sellest, milline inimene ma tegelikult olen. 2,42 1,91 

(-) Vanglas pean iga tegevuse juures ettevaatlik 

olema, sest seda võidakse minu vastu kasutada. 2,36 1,89 

DIMENSIOON:  Bürokraatia legitiimsus 2,75 2,30 

 
 

2.3. Õiglus 

Kuue väite kaudu kaardistati, kas kinnipeetavad peavad vanglas rakendatud karistusi ja 
protseduure erapooletuteks, proportsionaalseks ja legaalseks. 

Õigluse dimensioonis kaldusid hinnangud selgelt negatiivsele poolele. Kõige enam 
rahulolematust väljendati distsiplinaarkaristuste määramisega, mida 57% vastajaist peab 
enamasti ebaõiglaseks. Samas on rahulolematus küllaltki kõrge ka ülejäänud aspektidega 
– 53% arvates ei selgitata vanglas kinnipeetavatele nende suhtes tehtud otsuste põhjuseid, 
51% arvates ei kohaldata kehtestatud reegleid kõikidele võrdselt, 47% arvates ei austata 
vanglas tema seaduslikke õigusi kinnipeetavana ning sama paljude arvates tehakse 
vanglas sinu heaks midagi ainult siis, kui sa õigele inimesele meeldid. Kõige vähem osati 
hinnata ohjeldusmeetmete rakendamist - 26% vastajaist arvas, et neid meetmeid 
rakendatakse vanglas põhjendatult ning 29% arvates mitte (Tabelid 60 ja 61). 
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Tabel 60. Õiglus – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Mina leian, et selles vanglas 
on distsiplinaarkaristuste 
määramine enamasti 
ebaõiglane. 57% 43% 46% 57% 57% 42% 100% 

(-) Vanglas ei selgitata 
kinnipeetavatele nende suhtes 
tehtud otsuste põhjuseid. 53% 57% 49% 64% 53% 45% 44% 

(-) Vanglas tehakse sinu heaks 
midagi ainult siis, kui sa õigele 
inimesele meeldid. 47% 50% 35% 50% 45% 45% 67% 

(+) Vanglas rakendatakse 
ohjeldusmeetmeid 
põhjendatult. 26% 29% 30% 30% 16% 17% 44% 

(+) Vanglas kehtestatud 
reegleid kohaldatakse kõikidele 
võrdselt. 25% 36% 38% 18% 26% 28% 11% 

(+) Vanglas austatakse minu 
seaduslikke õigusi 
kinnipeetavana. 22% 21% 32% 16% 26% 12% 22% 

Tabel 61. Õiglus – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 
noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(-) Mina leian, et selles vanglas 
on distsiplinaarkaristuste 
määramine enamasti 
ebaõiglane. 17% 14% 19% 18% 21% 20% 0% 

(-) Vanglas ei selgitata 
kinnipeetavatele nende suhtes 
tehtud otsuste põhjuseid. 20% 29% 24% 16% 22% 20% 11% 

(-) Vanglas tehakse sinu heaks 
midagi ainult siis, kui sa õigele 
inimesele meeldid. 19% 29% 22% 18% 17% 15% 22% 

(+) Vanglas rakendatakse 
ohjeldusmeetmeid 
põhjendatult. 29% 29% 32% 34% 33% 22% 11% 

(+) Vanglas kehtestatud 
reegleid kohaldatakse kõikidele 
võrdselt. 51% 57% 43% 50% 66% 37% 44% 

(+) Vanglas austatakse minu 
seaduslikke õigusi 
kinnipeetavana. 47% 50% 46% 64% 47% 38% 22% 
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Üksuste võrdluses ilmnesid erinevused üksikute väidetega nõustumise osas, kuid õigluse 
dimensiooni üldskoori osas statistilised erinevused üksuste vahel puudusid (Tabel 62).  

Viru vangla noorte üksuse vastajad peavad distsiplinaarkaristuste määramist vanglas 
ebaõiglaseks selgelt sagedamini kui ülejäänud üksuste kinnipeetavad. Samas nõustuvad 
Viru vangla noored ülejäänud üksuste vastajatega võrreldes sagedamini sellega, et vanglas 
austatakse tema seaduslikke õigusi kinnipeetavana. Oma seaduslike õiguste riivet 
tunnetasid keskmisest sagedamini Tartu vangla meesvastajad. 

Nii õigluse dimensioonis tervikuna kui ka kõigi sinna alla kuuluvate üksikute väidete osas 
olid hinnangud positiivsemad nende kinnipeetavate puhul, kes suhtuvad Eesti 
õiguskaitsesüsteemi positiivselt (Tabel 63).  

 

Tabel 62. Õiglus – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus 
positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti 
nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 

n=9 

(-) Vanglas rakendatakse 
ohjeldusmeetmeid 

põhjendatult. 2,95 3,00 2,95 2,93 2,79 2,94 3,33 

(+) Vanglas kehtestatud 

reegleid kohaldatakse kõikidele 
võrdselt. 2,63 2,71 2,86 2,50 2,48 2,82 2,67 

(-) Vanglas tehakse sinu heaks 

midagi ainult siis, kui sa õigele 

inimesele meeldid. 2,62 2,71 2,81 2,59 2,57 2,58 2,56 

(+) Vanglas austatakse minu 

seaduslikke õigusi 

kinnipeetavana. 2,56 2,50 2,62 2,18 2,67 2,65 3,00 

(-) Vanglas ei selgitata 
kinnipeetavatele nende suhtes 

tehtud otsuste põhjuseid. 2,50 2,64 2,62 2,23 2,57 2,66 2,56 

(-) Mina leian, et selles vanglas 

on distsiplinaarkaristuste 
määramine enamasti 

ebaõiglane. 2,39 2,64 2,54 2,39 2,41 2,74 1,56 

DIMENSIOON: Õiglus 2,61 2,70 2,73 2,47 2,58 2,73 2,61 
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Tabel 63. Õiglus – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest õiguskaitsesüsteemi 
(aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti 
nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt, n=185 

(-) Vanglas rakendatakse ohjeldusmeetmeid 

põhjendatult. 3,34 2,87 

(+) Vanglas kehtestatud reegleid kohaldatakse 

kõikidele võrdselt. 3,01 2,56 

(-) Vanglas tehakse sinu heaks midagi ainult siis, kui 

sa õigele inimesele meeldid. 3,06 2,54 

(+) Vanglas austatakse minu seaduslikke õigusi 

kinnipeetavana. 3,24 2,43 

(-) Vanglas ei selgitata kinnipeetavatele nende 
suhtes tehtud otsuste põhjuseid. 2,82 2,44 

(-) Mina leian, et selles vanglas on 

distsiplinaarkaristuste määramine enamasti 

ebaõiglane. 2,98 2,28 

DIMENSIOON: Õiglus 3,07 2,52 

 
 

2.4 Organiseeritus ja järjepidevus  

 
Vastajatelt paluti hinnanguid ka kuuele väitele, mis puudutasid vanglas toimuvate 
protsesside selgust, ennustatavust ja vangla usaldusväärsust. 

Levinumaks probleemiks paistab vanglas toimuvate protsesside puhul olevat pigem 
järjepidevuse puudumine kui halb organiseeritus. Vastajatest 76% hinnangul ei tea vanglas 
kunagi, kuidas sinusse parajasti suhtutakse ning sama paljud väljendasid ka arvamust, et 
selleks, et midagi saaks ära tehtud, on vaja probleemist korduvalt rääkida (Tabelid 64 ja 
65).  

Vastajatest 53% peab vanglat halvasti organiseeritud asutuseks ning sama paljude arvates 
pole vanglas asjad kontrolli all. 41% vastajaist arvab, et vanglas pole töötajate rollid piisavalt 
selgelt määratletud. Selles osas, kuivõrd hästi on vanglas tagatud kinnipeetavate isiklik 
turvalisus, jagunevad arvamused pooleks – 31% arvates on see tagatud hästi ning 31% 
arvates mitte.  
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Tabel 64. Organiseeritus ja järjepidevus – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 

1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Vanglas ei tea kunagi kindalt, 

kuidas sinusse parajasti 

suhtutakse. 76% 86% 86% 82% 66% 75% 67% 

(-) Selleks, et vanglas midagi ära 

teha, tuleb probleemist korduvalt 

rääkida. 76% 71% 84% 89% 67% 77% 56% 

(-) Vanglas ei ole töötajate rollid 

piisavalt selgelt määratletud. 41% 64% 38% 43% 36% 38% 44% 

(+) Vanglas on vangide isiklik 

turvalisus hästi tagatud. 31% 43% 27% 43% 29% 17% 22% 

(+) Vanglas on asjad kontrolli all. 22% 43% 14% 23% 19% 18% 33% 

(+) Vangla on hästi organiseeritud. 15% 14% 22% 18% 17% 6% 0% 

 

Tabel 65. Organiseeritus ja järjepidevus – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 

1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(-) Vanglas ei tea kunagi kindalt, 

kuidas sinusse parajasti 

suhtutakse. 6% 7% 0% 5% 16% 3% 0% 

(-) Selleks, et vanglas midagi ära 

teha, tuleb probleemist korduvalt 

rääkida. 10% 21% 3% 5% 16% 9% 11% 

(-) Vanglas ei ole töötajate rollid 

piisavalt selgelt määratletud. 19% 21% 22% 14% 28% 14% 11% 

(+) Vanglas on vangide isiklik 

turvalisus hästi tagatud. 31% 36% 41% 25% 31% 45% 11% 

(+) Vanglas on asjad kontrolli all. 53% 57% 57% 61% 50% 54% 33% 

(+) Vangla on hästi organiseeritud. 53% 43% 43% 64% 60% 52% 33% 

 

Organiseerituse ja järjepidevuse dimensioonis ilmnesid rühmade vahelised erinevused vaid 
üksikute väidete puhul, mitte aga dimensiooni üldskooris tervikuna. Tartu vangla meeste 
üksuse ja Tallinna vangla 4. üksuse vastajad tõid teiste üksustega võrreldes sagedamini 
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esile, et ei tea vanglas kunagi kindlalt, kuidas temasse parajasti suhtutakse. Samuti kurtsid 
Tartu vangla meeste üksuse vastajad keskmisest sagedamini selle üle, et millegi ära 
tegemiseks on vanglas vaja probleemist korduvalt rääkida. Nimetatud probleeme mainisid 
üksuste võrdluses kõige vähem Viru vangla noorte üksuse vastajad (Tabel 66).  

 

Tabel 66. Organiseeritus ja järjepidevus – hinnangud väidetele (aritmeetilised 
keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning 
negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 
1. 

üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 

vangla 
4. 

üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

(+) Vanglas on vangide isiklik 
turvalisus hästi tagatud. 2,99 3,14 2,78 3,20 2,97 2,62 3,22 

(-) Vanglas ei ole töötajate rollid 
piisavalt selgelt määratletud. 2,67 2,36 2,73 2,52 2,88 2,69 2,56 

(+) Vanglas on asjad kontrolli all. 2,61 2,93 2,46 2,59 2,59 2,52 2,89 

(+) Vangla on hästi organiseeritud. 2,44 2,64 2,65 2,34 2,40 2,35 2,44 

(-) Vanglas ei tea kunagi kindalt, 
kuidas sinusse parajasti 

suhtutakse. 2,03 2,07 1,84 1,86 2,19 1,98 2,33 

(-) Selleks, et vanglas midagi ära 

teha, tuleb probleemist korduvalt 
rääkida. 1,99 2,29 1,81 1,73 2,10 1,98 2,44 

DIMENSIOON: Organiseeritus ja 

järjepidevus 2,45 2,57 2,38 2,37 2,52 2,36 2,65 

 

Taaskord andsid positiivsemaid hinnanguid õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvad 
kinnipeetavad. Rühmade vahelised erinevused ilmnesid nii organiseerituse/järjepidevuse 
dimensiooni osas tervikuna kui ka kolme üksiku sinna kuuluva väite puhul – kas vanglas on 
asjad kontrolli all, kas vangla on hästi organiseeritud ning kas vanglas millegi ära 
tegemiseks on vaja probleemist korduvalt rääkida (Tabel 67).  
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Tabel 67. Organiseeritus ja järjepidevus – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga 
väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt, n=185 

(+) Vanglas on vangide isiklik turvalisus hästi 

tagatud. 3,17 2,96 

(-) Vanglas ei ole töötajate rollid piisavalt selgelt 

määratletud. 2,92 2,62 

(+) Vanglas on asjad kontrolli all. 3,12 2,51 

(+) Vangla on hästi organiseeritud. 3,05 2,32 

(-) Vanglas ei tea kunagi kindalt, kuidas sinusse 

parajasti suhtutakse. 2,22 1,99 

(-) Selleks, et vanglas midagi ära teha, tuleb 
probleemist korduvalt rääkida. 2,30 1,93 

DIMENSIOON: Organiseeritus ja järjepidevus 2,80 2,39 

 

Antud dimensiooniga haakuvalt esitati vastajaile hindamiseks veel üks väide: „Vangla töö 
on hästi organiseeritud“. Väitega nõustus 21% ning ei nõustunud 57% vastajatest. Üksuste 
võrdluses hinnangute keskväärtustes statistiliselt olulisi erinevusi ei ilmnenud.  

 

3. Turvalisuse dimensioon 

3.1. Järelevalve ja turvalisus 

Selgitamaks, millisel tasemel on kinnipeetavate arvates vanglatöötajate motivatsioon ja 
võimekus turvalisust tagada, esitati vastajaile hindamiseks üheksa väidet. 

Töötajate reageerimise kiirusega oldi üldjuhul rahul – 48% arvates reageerivad töötajad 
erakorralistele sündmustele kiirelt ning 18% arvates mitte (Tabelid 68 ja 69).  

Vastajatest 30% arvates on vanglas kinnipeetavate seas võimuhierarhia ning 38% arvates 
mitte. Hinnangud sellele, kas erinevate kinnipeetavate rühmade vahel on vanglas palju 
probleeme, olid võimuhierarhiat käsitlevale väitele üsna sarnased – 25% arvates esineb 
kinnipeetavate rühmade vahel palju probleeme ning 40% arvates mitte. Siiski nõustub vaid 
12% vastajaist, et vanglat juhivad pigem kinnipeetavad kui töötajad (70% sellega ei nõustu) 
ning 14% arvab, et vanglatöötajad ei taha eriti kinnipeetavatele vastu hakata (54% ei 
nõustu). 

Nii töötajate ükskõiksust kui nende vähesust hindab probleemiks alla neljandiku vastajaist. 
Vastajatest 24% arvates on vanglas liiga vähe töötajaid (42% arvates mitte), 21% meelest 
on järelevalve kinnipeetavate üle vanglas halval tasemel (38% arvates mitte), 11% meelest 
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ei tee töötajad sellest välja, kui vangid reegleid rikuvad (66% arvates teevad töötajad sellest 
välja) ning 11% arvates ei tegele vangla eriti narkootikumide vanglasse toomise 
takistamisega (50% arvates tegeleb).  

Seega valdav osa vastajaist järelevalvet vanglas ebapiisavaks ei pea. Siiski annavad 
tulemused tunnistust, et mõned vangid kinnipeetavate vahelist võimuhierarhiat ning -
probleeme tunnetavad.  

 

Tabel 68. Järelevalve ja turvalisus – väidetega nõustumine(%) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(+) Vanglas reageerivad töötajad 
erakorralistele sündmustele 

kiiresti. 48% 50% 59% 48% 50% 40% 33% 

(-) Vanglas on kinnipeetavate seas 

võimuhierarhia. 30% 43% 32% 20% 21% 28% 67% 

(-) Erinevate kinnipeetavate 

rühmade vahel on siin palju 
probleeme. 25% 50% 30% 20% 19% 29% 22% 

(-) Vanglas on liiga vähe töötajaid. 24% 21% 14% 23% 34% 11% 33% 

(-) Järelevalve kinnipeetavate üle 
on vanglas halval tasemel. 21% 21% 24% 11% 31% 15% 22% 

(-) Vanglatöötajad ei taha eriti 
kinnipeetavatele vastu hakata. 14% 14% 19% 9% 14% 12% 22% 

(-) Vanglat juhivad pigem 

kinnipeetavad kui töötajad. 12% 0% 16% 0% 22% 9% 22% 

(-) Kui vangid  vanglas reegleid 

rikuvad, ei tee töötajaskond 
sellest välja. 11% 0% 8% 7% 21% 11% 11% 

(-) Vangla ei tegele eriti 

narkootikumide vanglasse 

toomise takistamisega. 11% 7% 22% 2% 17% 6% 11% 
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Tabel 69. Järelevalve ja turvalisus – väidetega mittenõustumine(%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(+) Vanglas reageerivad töötajad 

erakorralistele sündmustele 
kiiresti. 18% 14% 11% 20% 24% 20% 11% 

(-) Vanglas on kinnipeetavate 
seas võimuhierarhia. 38% 21% 35% 57% 47% 14% 11% 

(-) Erinevate kinnipeetavate 

rühmade vahel on siin palju 

probleeme. 40% 29% 38% 50% 48% 25% 22% 

(-) Vanglas on liiga vähe 
töötajaid. 42% 36% 49% 41% 43% 46% 33% 

(-) Järelevalve kinnipeetavate üle 
on vanglas halval tasemel. 38% 29% 38% 57% 28% 42% 22% 

(-) Vanglatöötajad ei taha eriti 

kinnipeetavatele vastu hakata. 54% 50% 46% 70% 47% 40% 67% 

(-) Vanglat juhivad pigem 

kinnipeetavad kui töötajad. 70% 79% 65% 89% 69% 51% 56% 

(-) Kui vangid  vanglas reegleid 

rikuvad, ei tee töötajaskond 
sellest välja. 66% 79% 68% 77% 57% 52% 67% 

(-) Vangla ei tegele eriti 

narkootikumide vanglasse 
toomise takistamisega. 50% 43% 57% 61% 47% 34% 44% 

 

Dimensiooni üldskoorist rääkides on rahulolu järelevalve ja turvalisusega kõrgeim Tartu 
vangla meeste üksuses, madalaim aga Viru vanglas (nii meeste kui noorte üksuses) ning 
Tallinna vangla naiste üksuses (Tabel 70).  

Tartu vanglas on üksuste võrdluses rahulolu kõrgeim nii järelevalve hea taseme kui ka 
töötajate autoriteediga (st vastajad arvasid, et vanglat juhivad pigem töötajad kui 
kinnipeetavad ning et kinnipeetavate võimuhierarhia on väike). Töötajate autoriteeti 
hindasid madalaimalt Viru vangla noored, kes tunnetasid keskmisest teravamalt 
võimuhierarhiat kinnipeetavate vahel ning seda, et vanglat juhivad pigem kinnipeetavad kui 
töötajad.  
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Tabel 70. Järelevalve ja turvalisus – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-
5-palli skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga 
väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 

n=9 

(-) Vanglat juhivad pigem 

kinnipeetavad kui töötajad. 3,87 4,14 3,81 4,41 3,72 3,54 3,22 

(-) Kui vangid  vanglas reegleid 

rikuvad, ei tee töötajaskond 

sellest välja. 3,73 3,93 3,78 3,91 3,45 3,52 4,00 

(-) Vanglatöötajad ei taha eriti 

kinnipeetavatele vastu hakata. 3,58 3,50 3,41 3,89 3,47 3,40 3,67 

(-) Vangla ei tegele eriti 
narkootikumide vanglasse 

toomise takistamisega. 3,54 3,43 3,57 3,80 3,38 3,42 3,44 

(+) Vanglas reageerivad 

töötajad erakorralistele 

sündmustele kiiresti. 3,33 3,50 3,54 3,32 3,29 3,20 3,22 

(-) Vanglas on liiga vähe 

töötajaid. 3,25 3,21 3,51 3,30 3,03 3,49 3,00 

(-) Erinevate kinnipeetavate 

rühmade vahel on siin palju 
probleeme. 3,16 2,64 3,14 3,36 3,33 2,89 2,89 

(-) Järelevalve kinnipeetavate 
üle on vanglas halval tasemel. 3,14 3,14 3,11 3,50 2,86 3,32 2,78 

(-) Vanglas on kinnipeetavate 

seas võimuhierarhia. 3,09 2,71 3,08 3,45 3,33 2,77 2,22 

DIMENSIOON: Järelevalve ja 

turvalisus 3,41 3,36 3,44 3,66 3,32 3,28 3,16 

 

Järelevalve ja turvalisuse dimensioonis antud hinnangud olid õigussüsteemi positiivselt 
suhtuvate ja negatiivselt suhtuvate kinnipeetavate võrdluses sarnased. Rühmade vahelisi 
statistiliselt olulisi erinevusi ei ilmnenud ka üksikute väidete osas (Tabel 71).  
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Tabel 71. Järelevalve ja turvalisus – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga 
väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt, n=185 

(-) Vanglat juhivad pigem kinnipeetavad kui 

töötajad. 3,87 3,87 

(-) Kui vangid  vanglas reegleid rikuvad, ei tee 

töötajaskond sellest välja. 3,77 3,72 

(-) Vanglatöötajad ei taha eriti kinnipeetavatele 

vastu hakata. 3,47 3,60 

(-) Vangla ei tegele eriti narkootikumide vanglasse 

toomise takistamisega. 3,45 3,55 

(+) Vanglas reageerivad töötajad erakorralistele 

sündmustele kiiresti. 3,62 3,28 

(-) Vanglas on liiga vähe töötajaid. 3,36 3,23 

(-) Erinevate kinnipeetavate rühmade vahel on siin 

palju probleeme. 3,03 3,18 

(-) Järelevalve kinnipeetavate üle on vanglas halval 

tasemel. 3,37 3,10 

(-) Vanglas on kinnipeetavate seas võimuhierarhia. 2,99 3,11 

DIMENSIOON: Järelevalve ja turvalisus 3,44 3,40 

 

 

3.2. Kinnipeetava isiklik turvalisus  

Viie väite kaudu kaardistati seda, kui turvaliselt vastajad end vanglas tunnevad. Vastajatest 
24% tundis end vanglas füüsiliselt ohustatuna, kuid 55% mitte. Sarnased olid hinnangud ka 
teistest kinnipeetavatest tulenevale ohule – 24% hinnangul ohustavad teised vangid teda 
(võivad tekitada talle vigastusi, teda kiusata või ähvardada) samas kui 53% sellist ohtu ei 
tajunud. 18% vastajatest möönis probleeme teiste kinnipeetavatega ning 29% hinnangul ei 
saa ta vanglas teiste kinnipeetavate juures olla pingevabalt ja n-ö olla tema ise. Samas 
arvas tervelt 68% vastajaist, et peab vanglas kõigi suhtes ettevaatlik olema. Kuna 
probleeme kaasvangidega mainisid vähemad, pidasid vastajad siin ilmselt silmas ka 
ettevaatlikkust vanglatöötajate suhtes (Tabelid 72 ja 73).  
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Tabel 72. Kinnipeetava isiklik turvalisus – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 

1. üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Vanglas pean kõigi suhtes 

ettevaatlik olema. 68% 86% 70% 77% 57% 72% 56% 

(+) Mul ei ole teiste 

kinnipeetavatega probleeme. 66% 71% 73% 73% 71% 52% 44% 

(+) Ma tunnen, et teised vangid 

mind ei ohusta (ei saa tekitada 

mulle vigastusi, mind kiusata 
või ähvardada). 53% 29% 49% 68% 43% 35% 78% 

(+) Saan vanglas teiste 

kinnipeetavate juuresolekul 

olla pingevabalt ja n-ö olla mina 

ise. 38% 57% 41% 41% 34% 23% 44% 

(-) Üldjuhul kardan ma siin 
enda füüsilise ohutuse pärast. 24% 29% 38% 20% 22% 20% 22% 

 

Tabel 73. Kinnipeetava isiklik turvalisus – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 

1. üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(-) Vanglas pean kõigi suhtes 

ettevaatlik olema. 12% 0% 5% 7% 26% 11% 11% 

(+) Mul ei ole teiste 

kinnipeetavatega probleeme. 18% 14% 22% 14% 14% 22% 33% 

(+) Ma tunnen, et teised vangid 

mind ei ohusta (ei saa tekitada 

mulle vigastusi, mind kiusata 

või ähvardada). 24% 43% 27% 14% 29% 34% 11% 

(+) Saan vanglas teiste 

kinnipeetavate juuresolekul 

olla pingevabalt ja n-ö olla mina 

ise. 29% 21% 27% 34% 36% 31% 0% 

(-) Üldjuhul kardan ma siin 

enda füüsilise ohutuse pärast. 55% 50% 46% 73% 50% 40% 56% 
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Dimensiooni üldskoor oli võrreldavates üksustes sarnasel tasemel, st statistiliselt olulisi 
erinevusi üksuste vahel ei ilmnenud. Viru vangla noorte üksuse vastajad tunnevad end 
teiste vangide juuresolekul mõnevõrra pingevabamalt kui teiste üksuste vastajad, 
tunnetades teistes vangides ka harvemini potentsiaalset ohuallikat. Keskmisest 
negatiivsemalt hinnanguid andsid neile aspektidele Viru vangla meeste üksuse ja Tallinna 
vangla naiste üksuse vastajad. Ka Tallinna vangla 1. üksuse vastajad eristusid keskmisest 
kõrgema ohutunde poolest, nähes teistes vangides sageli potentsiaalset ohuallikat ning 
tundes vajadust olla vanglas kõigi suhtes ettevaatlik (Tabel 74).  

Tabel 74. Kinnipeetava isiklik turvalisus – hinnangud väidetele (aritmeetilised 
keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning 
negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 
1. üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 
4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

(+) Mul ei ole teiste 

kinnipeetavatega probleeme. 3,77 3,79 3,89 4,00 3,86 3,48 3,11 

(+) Ma tunnen, et teised vangid 

mind ei ohusta (ei saa tekitada 
mulle vigastusi, mind kiusata 

või ähvardada). 3,41 2,93 3,30 3,68 3,19 3,02 4,22 

(-) Üldjuhul kardan ma siin 

enda füüsilise ohutuse pärast. 3,34 3,14 3,16 3,66 3,24 3,18 3,33 

(+) Saan vanglas teiste 

kinnipeetavate juuresolekul 
olla pingevabalt ja n-ö olla mina 

ise. 3,05 3,29 3,11 3,00 2,91 2,89 3,44 

(-) Vanglas pean kõigi suhtes 

ettevaatlik olema. 2,25 1,86 2,14 2,05 2,62 2,08 2,44 

DIMENSIOON: Kinnipeetava 

isiklik turvalisus 3,16 3,00 3,12 3,28 3,17 2,93 3,31 

 

Sarnaselt järelevalve ja turvalususe dimensioonile ei ilmnenud ka kinnipeetava isikliku 
turvalisuse dimensioonis olulisi erinevusi õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvate ning 
negatiivselt suhtuvate kinnipeetavate hinnangutes. Erandiks oli vaid üks väide – hinnangud 
sellele, kuivõrd pingevabalt end teiste kinnipeetavate juuresolekul tuntakse. 
Õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvad kinnipeetavad väljendasid siinkohal 
pingevabamat suhtumist kui need, kes suhtusid õiguskaitsesüsteemi negatiivselt (Tabel 
75).   
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Tabel 75. Kinnipeetava isiklik turvalisus – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga 
väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt, n=185 

(+) Mul ei ole teiste kinnipeetavatega probleeme. 3,77 3,76 

(+) Ma tunnen, et teised vangid mind ei ohusta (ei 

saa tekitada mulle vigastusi, mind kiusata või 

ähvardada). 3,44 3,41 

(-) Üldjuhul kardan ma siin enda füüsilise ohutuse 

pärast. 3,55 3,29 

(+) Saan vanglas teiste kinnipeetavate juuresolekul 
olla pingevabalt ja n-ö olla mina ise. 3,37 2,98 

(-) Vanglas pean kõigi suhtes ettevaatlik olema. 2,14 2,27 

DIMENSIOON: Kinnipeetava isiklik turvalisus 3,25 3,14 

 

Kontrollväitena lisati ankeeti väide: „Mul on teiste kinnipeetavatega probleeme“. Kui 
eelnevalt nägime väite „Mul ei ole teiste kinnipeetavatega probleeme“ puhul, et 66% 
vastajaist selle väitega nõustus ja 18% mitte, siis kontrollväide kinnitas seda tulemust: 17% 
vastajaist oli väitega „Mul on teiste kinnipeetavatega probleeme“ nõus ning 59% mitte.  

 

3.3. Toimetulek vanglaeluga  

Kolme väite kaudu kaardistati, kas vastajad tunnetavad vajadust või survet vanglas asju 
osta/müüa või vajadust kuuluda gruppi. 

Vastajaist 31% arvas, et vanglas viibides on raske mitte võlgadesse sattuda (36% nii ei 
arvanud) ning 23% tunnetas survet asju osta/müüa, et vanglas hakkama saada (56% seda 
survet ei tunnetanud). Pisut väiksem osa tunnetab survet kuulda rühma – 19% hinnangul 
tuleb vanglas hakkama saamiseks kuulda mõnda rühma, samas kui 56% selleks vajadust 
ei näe (Tabelid 76 ja 77).  

Üksuste võrdluses andsid kõrgeimaid hinnanguid oma toimetulekule vanglaeluga Tartu 
vangla meeste üksuse vastajad, madalamaid hinnanguid aga Tallinna vangla 1. üksuse 
ning Viru vangla noorte üksuse vastajad. Tartu vangla vastajad väljendasid keskmisest 
harvemini arvamust, et vanglas hakkama saamiseks on vaja kuuluda mõnda rühma või asju 
osta-müüa (Tabel 78).  

Lähtuvalt suhtumisest Eesti õiguskaitsesüsteemi ei ilmnenud vanglaeluga toimetulekut 
puudutavatele väidetele antud hinnangutes olulisi erinevusi (Tabel 79). 
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Tabel 76. Toimetulek vanglaeluga – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Vanglas viibides on raske mitte 

võlgadesse sattuda. 31% 50% 38% 34% 33% 14% 22% 

(-) Pean vanglas hakkama 

saamiseks asju ostma ja müüma. 23% 43% 19% 16% 29% 12% 33% 

(-) Vanglas pead kuuluma mõnda 

rühma, et hakkama saada. 19% 43% 27% 5% 22% 17% 22% 
 

Tabel 77. Toimetulek vanglaeluga – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(-) Vanglas viibides on raske mitte 

võlgadesse sattuda. 36% 21% 32% 45% 45% 43% 0% 

(-) Pean vanglas hakkama 

saamiseks asju ostma ja müüma. 56% 43% 51% 73% 47% 60% 44% 

(-) Vanglas pead kuuluma mõnda 

rühma, et hakkama saada. 56% 43% 49% 86% 59% 35% 22% 

 

Tabel 78. Toimetulek vanglaeluga – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-
5-palli skaalal, kus 1=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

(-) Vanglas pead kuuluma mõnda 

rühma, et hakkama saada. 3,51 3,00 3,30 4,20 3,47 3,23 2,89 

(-) Pean vanglas hakkama 

saamiseks asju ostma ja müüma. 3,45 2,86 3,41 3,86 3,22 3,63 3,22 

(-) Vanglas viibides on raske mitte 

võlgadesse sattuda. 3,03 2,43 3,00 3,07 3,16 3,34 2,67 

DIMENSIOON: Toimetulek 

vanglaeluga 3,33 2,76 3,23 3,71 3,28 3,40 2,93 
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Tabel 79. Toimetulek vanglaeluga – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga 
väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 

positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 

negatiivselt, n=185 

(-) Vanglas pead kuuluma mõnda rühma, et 

hakkama saada. 3,30 3,55 

(-) Pean vanglas hakkama saamiseks asju ostma ja 
müüma. 3,66 3,41 

(-) Vanglas viibides on raske mitte võlgadesse 

sattuda. 3,35 2,97 

DIMENSIOON: Toimetulek vanglaeluga 3,44 3,31 

 

 

3.4. Uimastid ja ärakasutamine  

Viie väite kaudu kaardistati, milliseks hindavad kinnipeetavad narkootikumide 
kättesaadavust ning ohvriks langemise riski vanglas. Uimastite kasutamisest levinum 
probleem vanglates on vangide hinnangutest lähtuvalt ärakasutamine/ohvriks langemine. 
Vaid kümnendik vastajaist arvas, et vanglas on narkootikumide kasutamine küllaltki levinud 
ning 23% hinnangul põhjustavad narkootikumid kinnipeetavate vahel palju probleeme. 
Samas arvas ligi kolmandik vastajaist, et nõrku kinnipeetavaid kasutatakse julmalt ära ja 
neist saavad vanglas ohvrid ning et vanglas esineb küllaltki palju ähvardamist/kiusamist. 
Seda, et tegelikult juhivad vanglas elu mõned kindlad kinnipeetavad, arvas 17% 
küsitletutest (Tabelid 80 ja 81).   
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Tabel 80. Uimastid ja ärakasutamine – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 

1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Nõrku kinnipeetavaid 

kasutatakse julmalt ära ja neist 
saavad  vanglas ohvrid. 33% 50% 46% 18% 29% 45% 33% 

(-) Vanglas esineb küllaltki palju 
ähvardamist/kiusamist. 32% 64% 32% 30% 22% 28% 44% 

(-) Vanglas põhjustavad 

narkootikumid kinnipeetavate 

vahel palju probleeme. 23% 29% 24% 34% 19% 12% 11% 

(-) Mõned kindlad kinnipeetavad 
juhivad tegelikult elu selles 

vanglas. 17% 21% 19% 5% 21% 35% 11% 

(-) Vanglas on narkootikumide 

kasutamine küllaltki levinud. 10% 14% 11% 11% 5% 11% 11% 

 

Tabel 81. Uimastid ja ärakasutamine – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 

1. 

üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 
vangla 

4. 

üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(-) Nõrku kinnipeetavaid 

kasutatakse julmalt ära ja neist 

saavad  vanglas ohvrid. 37% 36% 30% 50% 40% 17% 33% 

(-) Vanglas esineb küllaltki palju 

ähvardamist/kiusamist. 34% 14% 41% 30% 43% 35% 22% 

(-) Vanglas põhjustavad 
narkootikumid kinnipeetavate 

vahel palju probleeme. 41% 43% 43% 39% 41% 42% 44% 

(-) Mõned kindlad kinnipeetavad 

juhivad tegelikult elu selles 
vanglas. 54% 57% 51% 75% 55% 23% 44% 

(-) Vanglas on narkootikumide 

kasutamine küllaltki levinud. 67% 57% 76% 61% 74% 58% 67% 
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Dimensiooni skoor oli võrreldavates üksustes sarnane. Samas tõusis üksikute väidete 
võrdluses positiivselt esile Tartu vangla, kus nõustuti üksuste võrdluses kõige vähem 
sellega, et vangla elu juhivad tegelikult mõned kindlad kinnipeetavad ning et nõrku 
kinnipeetavaid kasutatakse vanglas julmalt ära. Sellele, et vanglaelu juhivad tegelikult 
mõned kindlad kinnipeetavad, viidati kõige sagedamini Tallinna vangla naiste üksuses, kuid 
keskmisest pisut sagedamini ka Viru vanglas – nii meeste kui noorte üksustes. Võrreldes 
teiste üksustega nõustuti Tallinna vangla naiste üksuses sagedamini ka sellega, et nõrku 
kinnipeetavaid kasutatakse vanglas julmalt ära (Tabel 82).  

 

Tabel 82. Uimastid ja ärakasutamine – hinnangud väidetele (aritmeetilised 
keskmised 1-5-palli skaalal, kus 1=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 
1. 

üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 

vangla 
4. 

üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

(-) Vanglas on narkootikumide 
kasutamine küllaltki levinud. 3,82 3,43 3,92 3,73 4,00 3,77 3,78 

(-) Mõned kindlad kinnipeetavad 

juhivad tegelikult elu selles 

vanglas. 3,50 3,36 3,54 4,05 3,38 2,80 3,33 

(-) Vanglas põhjustavad 

narkootikumid kinnipeetavate 

vahel palju probleeme. 3,24 3,00 3,35 3,02 3,33 3,43 3,33 

(-) Vanglas esineb küllaltki palju 

ähvardamist/kiusamist. 3,03 2,43 3,14 2,93 3,28 3,02 2,89 

(-) Nõrku kinnipeetavaid 
kasutatakse julmalt ära ja neist 

saavad  vanglas ohvrid. 2,98 2,79 2,73 3,41 3,00 2,63 2,78 

DIMENSIOON: Uimastid ja 

ärakasutamine 3,32 3,00 3,34 3,43 3,40 3,13 3,22 

 

Eesti õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvate ja negatiivselt suhtuvate kinnipeetavate 
võrdluses olid hinnangud uimastite ja ärakasutamise probleemidele vanglas sarnased 
(Tabel 83).  
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Tabel 83. Uimastid ja ärakasutamine – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 
õiguskaitsesüsteemi 

positiivselt, n=42 

Suhtub 
õiguskaitsesüsteemi 

negatiivselt, n=185 

(-) Vanglas on narkootikumide kasutamine küllaltki 

levinud. 3,90 3,81 

(-) Mõned kindlad kinnipeetavad juhivad tegelikult 

elu selles vanglas. 3,24 3,55 

(-) Vanglas põhjustavad narkootikumid 

kinnipeetavate vahel palju probleeme. 2,91 3,31 

(-) Vanglas esineb küllaltki palju 

ähvardamist/kiusamist. 3,28 2,99 

(-) Nõrku kinnipeetavaid kasutatakse julmalt ära ja 

neist saavad  vanglas ohvrid. 3,01 2,97 

DIMENSIOON: Uimastid ja ärakasutamine 3,27 3,32 

 

Kontrollväitena väitele „Vanglas esineb küllaltki palju ähvardamist/kiusamist“ lisati ankeeti 
ka väide: „Vanglas esineb küllaltki vähe ähvardamist/kiusamist“. Antud väitega nõustus 
21% ning ei nõustunud 36% vastajatest (võrdluseks: väitega „Vanglas esineb küllaltki palju 
ähvardamist/kiusamist“ nõustus 32% ja ei nõustunud 34% vastajatest). Seega on nende 
vastajate osakaal, kes hindavad ähvardamist/kiusamist vanglas sagedaseks probleemiks, 
kummagi väite põhjal küllaltki sarnane (vastavalt 36% ja 32%).  

 

4. Dimensioon elutingimused ja kontakt lähedastega 

4.1. Elutingimused vanglas 

Kui kinnipeetavatel paluti hinnata vangla elutingimusi üldiselt, jagunesid hinnangud pea 
võrdselt pooleks – 41% peab oma elutingimusi vanglas halvaks ning 37% mitte. Võimalusi 
oma eluruumi korras hoida hinnatakse paremaks kui võimalusi oma välimuse ja hügieeni 
eest hoolt kanda – 57% nõustub, et tal on vanglas piisavalt võimalusi oma eluruumi puhta 
ja korralikuna hoidmiseks, kuid oma välimuse korralikuna hoidmiseks peab võimalusi 
sobivaks 42% ning oma isikliku hügieeni eest hoolitsemiseks vastavalt 41% vastajaist. 
Lähtuvalt negatiivsete hinnangute osakaalust on enim probleeme võimalustega hoolitseda 
isikliku hügieeni eest – 44% peab võimalusi ebapiisavaks (Tabelid 84 ja 85).  
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Tabel 84. Elutingimused vanglas – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 

1. üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 

4. üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(+) Mul on siin piisavalt võimalusi 

oma eluruumi puhta ja korralikuna 
hoidmiseks. 57% 43% 68% 70% 57% 32% 44% 

(+)  Vanglas on sobivad olud selleks, 

et saaksin oma välimuse korralikuna 
hoida. 42% 29% 57% 52% 33% 28% 44% 

(+) Mulle antakse piisavalt võimalusi 
isikliku hügieeni eest hoolitsemiseks. 41% 21% 46% 64% 26% 37% 33% 

(-) Minu elutingimused  vanglas on 
halval tasemel. 41% 71% 46% 30% 36% 60% 33% 

 

Tabel 85. Elutingimused vanglas – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 

1. üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 
vangla 

4. üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(+) Mul on siin piisavalt võimalusi 
oma eluruumi puhta ja korralikuna 

hoidmiseks. 24% 29% 19% 20% 26% 29% 22% 

(+)  Vanglas on sobivad olud 

selleks, et saaksin oma välimuse 
korralikuna hoida. 36% 64% 35% 34% 38% 48% 11% 

(+) Mulle antakse piisavalt 

võimalusi isikliku hügieeni eest 

hoolitsemiseks. 44% 71% 49% 30% 59% 43% 22% 

(-) Minu elutingimused  vanglas on 

halval tasemel. 37% 21% 22% 43% 47% 18% 56% 

 

Üksuste võrdluses hindasid oma elutingimusi vanglas kõige paremaks Tartu vangla meeste 
üksuse ning Viru vangla noorte üksuse vastajad, kõige halvemaks aga Tallinna vangla 1. 
üksuse ning Tallinna vangla naiste üksuse vastajad (Tabel 86).  
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Tabel 86. Elutingimused vanglas – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-
palli skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga 
väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 

1. üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 
vangla 

4. üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 

n=9 

(+)  Mul on siin piisavalt võimalusi 

oma eluruumi puhta ja 

korralikuna hoidmiseks. 3,38 3,14 3,49 3,64 3,34 3,02 3,22 

(+)  Vanglas on sobivad olud 
selleks, et saaksin oma välimuse 

korralikuna hoida. 3,01 2,50 3,11 3,20 2,91 2,63 3,33 

(+) Mulle antakse piisavalt 

võimalusi isikliku hügieeni eest 
hoolitsemiseks. 2,93 2,21 2,86 3,41 2,55 2,80 3,33 

(-) Minu elutingimused  vanglas 

on halval tasemel. 2,82 2,00 2,59 3,05 3,02 2,32 3,22 

DIMENSIOON: Elutingimused 

vanglas 3,03 2,46 3,01 3,32 2,96 2,69 3,28 

 
Õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvad kinnipeetavad on oma elutingimustega vanglas 
enam rahul kui need, kes suhtuvad õiguskaitsesüsteemi negatiivselt. Olulist erinevust ei 
ilmnenud vaid ühe väite osas, milleks olid hinnangud isikliku hügieeni eest hoolitsemise 
võimalustele (Tabel 87).  
 
Tabel 87. Elutingimused vanglas – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga 
väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 
õiguskaitsesüsteemi 

positiivselt, n=42 

Suhtub 
õiguskaitsesüsteemi 

negatiivselt, n=185 

(+)  Mul on siin piisavalt võimalusi oma eluruumi 

puhta ja korralikuna hoidmiseks. 3,74 3,31 

(+)  Vanglas on sobivad olud selleks, et saaksin oma 

välimuse korralikuna hoida. 3,51 2,91 

(+) Mulle antakse piisavalt võimalusi isikliku 

hügieeni eest hoolitsemiseks. 3,25 2,87 

(-) Minu elutingimused  vanglas on halval tasemel. 3,22 2,75 

DIMENSIOON: Elutingimused vanglas 3,43 2,96 
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4.2. Kontakt lähedastega  

Kolme väite kaudu uuriti kinnipeetavate arvamusi selles osas, millised on nende võimalused 
hoida vanglas lähedastega sidet. Võimalusi vanglas oma lähedastega suhelda hindas 42% 
vastajatest piisavaks ning 37% ebapiisavaks. Mis puudutab lähedastega kohtumise 
sagedust ning kohtumiste kestust, on rahulolematus kõrgem – 43% vastajate hinnangul ei 
võimalda vangla kokkusaamisi lähedastega piisavalt tihti ning 49% arvates pole igaks 
kokkusaamiseks piisavalt aega. Rahul oli kokkusaamiste lubatud sagedusega 36% ning 
kokkusaamiste kestusega 29% vastajaist (Tabelid 88 ja 89). 

Tabel 88. Kontakt lähedastega – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 
1. 

üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 
4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(+) Mul on vanglas viibimise ajal 

võimalik oma perekonnaga piisavalt 

suhelda. 42% 50% 43% 61% 31% 28% 33% 

(+) Vangla võimaldab kokkusaamisi 

lähedastega piisavalt tihti. 36% 21% 38% 41% 38% 31% 33% 

(+) Igaks kokkusaamiseks on 

piisavalt aega. 29% 14% 24% 36% 34% 20% 22% 

Tabel 89. Kontakt lähedastega – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 
1. 

üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 
4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(+) Mul on vanglas viibimise ajal 

võimalik oma perekonnaga piisavalt 

suhelda. 37% 36% 38% 20% 55% 42% 22% 

(+) Vangla võimaldab kokkusaamisi 
lähedastega piisavalt tihti. 43% 64% 43% 39% 45% 43% 33% 

(+) Igaks kokkusaamiseks on 
piisavalt aega. 49% 64% 43% 45% 50% 52% 56% 

 

Dimensiooni skoor oli võrreldavates üksustes samal tasemel. Hinnangud võimalustele oma 
perekonnaga vanglas viibimise ajal suhelda olid üksuste võrdluses kõige positiivsemad 
Tartu vangla meeste üksuses ning negatiivseimad Viru vangla meeste üksuses (Tabel 90).  
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Tabel 90. Kontakt lähedastega – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-palli 
skaalal, kus 5=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 
1. 

üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 

vangla 
4. 

üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

(+) Mul on vanglas viibimise ajal 

võimalik oma perekonnaga piisavalt 

suhelda. 3,00 3,07 3,03 3,39 2,67 2,74 3,11 

(+) Vangla võimaldab kokkusaamisi 

lähedastega piisavalt tihti. 2,83 2,21 2,84 3,00 2,84 2,75 2,78 

(+) Igaks kokkusaamiseks on 

piisavalt aega. 2,67 2,29 2,76 2,86 2,62 2,55 2,56 

DIMENSIOON: Kontakt lähedastega 2,83 2,52 2,87 3,08 2,71 2,68 2,81 

 

Võimalusi lähedastega vanglas kontakti hoida hindasid positiivsemalt kinnipeetavad, kelle 
suhtumine õiguskaitsesüsteemi on samuti positiivne (Tabel 91).  

Tabel 91. Kontakt lähedastega – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus 5=täiesti nõus) 

  

Suhtub 
õiguskaitsesüsteemi 

positiivselt, n=42 

Suhtub õigu. 
skaitsesüsteemi 

negatiivselt, n=185 

(+) Mul on vanglas viibimise ajal võimalik oma 

perekonnaga piisavalt suhelda. 3,38 2,93 

(+) Vangla võimaldab kokkusaamisi lähedastega 

piisavalt tihti. 3,47 2,70 

(+) Igaks kokkusaamiseks on piisavalt aega. 3,30 2,55 

DIMENSIOON: Kontakt lähedastega 3,39 2,73 

 

 

5. Heaolu ja arengu dimensioon 

5.1. Isiklik areng  

Isiklikku arengut kaardistava kaheksa väite eesmärgiks oli hinnata, kas vanglakeskkond 
toetab vangi arengut ning valmistab teda ette eluks väljaspool vanglat). 

Pooled vastajaist tunnetavad vanglas veedetud aega võimalusena enda muutmiseks. 
Samuti näeb 45% vastajatest võimalust end vanglas olles arendada, mitte nõustudes 
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väitega, mille kohaselt pigem „istub oma aja ära“, mitte ei kasuta aega rehabiliteerumiseks 
(Tabelid 92 ja 93). 

Vastajatest 43% hinnangul julgustab vangla kord teda vabanemisele mõtlema ja sellega 
seoses plaane tegema. Täpsemates hinnangutes isikliku arengu toetamisele vanglas oldi 
kriitilisemad – 28% ütles, et saab juhiseid selle kohta, kuidas elada pärast vabanemist 
seaduskuulekat elu ning 24% tunneb, et teda julgustatakse vanglas oma eesmärkide nimel 
tööd tegema, samas kui ligi pooled vastajatest enda väitel seda kogenud ei ole.  

Vastajatest 48% pidas vanglas kehtivat korda liigselt oma õigusi piiravaks, 54% arvates ei 
panustata vanglas küllaldaselt, et aidata kinnipeetavatel peale vabanemist õiguskuulekat 
elu elada ning 65% arvates ei pöörata vanglas tema vajadustele tähelepanu. Seega paistab 
levinuim probleem, mida vastajad siin tunnetavad, olema töötajate pealiskaudne suhtumine 
ning vähene tähelepanu kinnipeetavate isikliku arengu toetamise suhtes.  

 

Tabel 92. Isiklik areng – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 
4. 

üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(+) Siin veedetud aeg tundub 
olevat võimalus enda 

muutmiseks. 50% 43% 70% 52% 38% 49% 44% 

(+) Siinne kord julgustab mind 
vabanemisele mõtlema ja sellega 

seoses plaane tegema. 43% 43% 59% 39% 33% 60% 33% 

(-) Üldiselt tunnen, et pigem 

„istun oma aja ära“, mitte ei 
kasuta aega rehabiliteerumiseks. 36% 29% 41% 30% 45% 18% 44% 

(+) Saan juhiseid selle kohta, 

kuidas elada pärast vabanemist 
seadusekuulekat elu. 28% 29% 30% 20% 14% 34% 67% 

(+) Mind julgustatakse  vanglas 

oma eesmärkide nimel tööd 

tegema. 24% 21% 38% 25% 19% 26% 11% 

(+) Vanglas kehtiv kord ei ole 

liigselt minu õigusi piirav. 21% 29% 32% 20% 17% 17% 11% 

(+) Vanglas pööratakse minu 

vajadustele tähelepanu. 14% 29% 22% 18% 5% 15% 0% 

(+) Vanglas tehakse kõik mis 
võimalik, et aidata 

kinnipeetavatel peale vabanemist 

õiguskuulekalt elada. 13% 21% 16% 9% 12% 20% 11% 
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Tabel 93. Isiklik areng – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(+) Siin veedetud aeg tundub 

olevat võimalus enda 

muutmiseks. 29% 43% 14% 30% 40% 22% 22% 

(+) Siinne kord julgustab mind 

vabanemisele mõtlema ja sellega 

seoses plaane tegema. 27% 43% 27% 34% 31% 11% 11% 

(-) Üldiselt tunnen, et pigem 

„istun oma aja ära“, mitte ei 

kasuta aega rehabiliteerumiseks. 45% 29% 30% 64% 38% 55% 33% 

(+) Saan juhiseid selle kohta, 
kuidas elada pärast vabanemist 

seadusekuulekat elu. 50% 57% 49% 64% 60% 34% 11% 

(+) Mind julgustatakse  vanglas 

oma eesmärkide nimel tööd 
tegema. 44% 50% 41% 52% 59% 28% 11% 

(+) Vanglas kehtiv kord ei ole 
liigselt minu õigusi piirav. 48% 43% 32% 59% 57% 40% 33% 

(+) Vanglas pööratakse minu 
vajadustele tähelepanu. 65% 57% 57% 64% 72% 66% 67% 

(+) Vanglas tehakse kõik mis 

võimalik, et aidata 

kinnipeetavatel peale vabanemist 
õiguskuulekalt elada. 54% 57% 57% 70% 62% 34% 11% 

 
 
Üksuste võrdluses hindasid oma isikliku arengu võimalusi vanglas kõrgeimalt Viru vangla 
noorte üksuse vastajad, madalaimalt aga Viru vangla meeste üksuse vastajad. Viru vangla 
noored ütlesid keskmisest sagedamini, et saavad vanglast juhiseid selle kohta, kuidas elada 
pärast vabanemist seaduskuulekat elu ning nõustusid keskmisest enam ka sellega, et 
vanglas tehakse kõik mis võimalik, et aidata kinnipeetavatel peale vabanemist 
õiguskuulekalt elada. Nõustumine viimati nimetatud väitega oli suhteliselt kõrge ka Tallinna 
vangla naiste üksuses, keskmisest madalam aga Tartu vangla ning Viru vangla meeste 
üksustes. Sellega, et vanglas veedetud aeg tundub olevat võimalus enda muutmiseks, 
nõustusid üksuste võrdluses kõige enam Tallinna vangla 4. üksuse vastajad, kõige vähem 
aga Viru vangla meeste üksuse vastajad (Tabel 94).   
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Tabel 94. Isiklik areng – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, 
kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 
1=täiesti nõus) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 1. 
üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 
4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

(+) Siin veedetud aeg tundub olevat 
võimalus enda muutmiseks. 3,24 3,21 3,65 3,27 2,93 3,23 3,33 

(+) Siinne kord julgustab mind 

vabanemisele mõtlema ja sellega 

seoses plaane tegema. 3,18 2,86 3,41 2,98 3,07 3,65 3,22 

(-) Üldiselt tunnen, et pigem „istun 

oma aja ära“, mitte ei kasuta aega 

rehabiliteerumiseks. 3,11 2,93 2,86 3,41 2,88 3,45 3,00 

(+) Mind julgustatakse  vanglas oma 

eesmärkide nimel tööd tegema. 2,70 2,71 2,81 2,48 2,60 2,95 3,00 

(+) Saan juhiseid selle kohta, kuidas 

elada pärast vabanemist 

seadusekuulekat elu. 2,63 2,43 2,78 2,27 2,38 2,88 3,67 

(+) Vanglas kehtiv kord ei ole liigselt 

minu õigusi piirav. 2,60 2,79 2,86 2,45 2,41 2,63 2,89 

(+) Vanglas tehakse kõik mis võimalik, 
et aidata kinnipeetavatel peale 

vabanemist õiguskuulekalt elada. 2,35 2,50 2,38 1,93 2,21 2,77 3,11 

(+) Vanglas pööratakse minu 

vajadustele tähelepanu. 2,23 2,57 2,54 2,32 2,02 2,14 2,00 

DIMENSIOON: Isiklik areng 2,76 2,75 2,91 2,64 2,56 2,96 3,03 

 
 
Õiguskaitsesüsteemi negatiivselt suhtuvad kinnipeetavad on ka isikliku arengu 
võimalustega vanglas vähem rahul kui kinnipeetavad, kes väljendasid õiguskaitsesüsteemi 
suhtes positiivset suhtumist (Tabel 95).   
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Tabel 95. Isiklik areng – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga 
väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt, n=185 

(+) Siin veedetud aeg tundub olevat võimalus enda 

muutmiseks. 3,83 3,13 

(+) Siinne kord julgustab mind vabanemisele 

mõtlema ja sellega seoses plaane tegema. 3,59 3,10 

(-) Üldiselt tunnen, et pigem „istun oma aja ära“, 

mitte ei kasuta aega rehabiliteerumiseks. 3,53 3,03 

(+) Mind julgustatakse  vanglas oma eesmärkide 

nimel tööd tegema. 3,02 2,64 

(+) Saan juhiseid selle kohta, kuidas elada pärast 

vabanemist seadusekuulekat elu. 3,32 2,50 

(+) Vanglas kehtiv kord ei ole liigselt minu õigusi 

piirav. 3,11 2,51 

(+) Vanglas tehakse kõik mis võimalik, et aidata 

kinnipeetavatel peale vabanemist õiguskuulekalt 

elada. 3,03 2,22 

(+) Vanglas pööratakse minu vajadustele 

tähelepanu. 2,94 2,10 

DIMENSIOON: Isiklik areng 3,30 2,65 

 
 

5.2. Isiklik autonoomia  

Isiklikku autonoomiat kaardistava nelja väite eesmärgiks oli uurida kinnipeetavate 
hinnanguid võimalustele oma elu kontrollida ning otsuseid langetada. 

Üldjuhul kaldusid hinnangud taas negatiivsele poolele. Vastajaist 50% hinnangul ei 
võimalda vanglas kehtiv kord tal iseseisvalt otsustada ning 44% arvates pole tal vanglas 
oma igapäevaelu üle kontrolli. Positiivsete hinnangute osakaal jäi siin alla kolmandiku. 
Samuti ütles 67% vastajaist, et tunneb end lõksus olevat, ükskõik kus ta selles vanglas ka 
viibiks (Tabelid 96 ja 97). 

Selles osas, kas vanglas on võimalik säilitada oma isikupära, jagunesid arvamused 
pooleks: 35% arvates on see võimalik ja 35% arvates mitte.  



 

 
91 

91 

 

Tabel 96. Isiklik autonoomia – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 
vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Ükskõik kus ma selles vanglas 

viibin, tunnen, et olen lõksus. 67% 93% 86% 57% 67% 62% 56% 

(+) Vanglas on võimalik säilitada 

oma isikupära. 35% 21% 46% 36% 31% 26% 44% 

(-) Mul ei ole  vanglas oma 

igapäevaelu üle kontrolli. 32% 43% 30% 34% 26% 25% 44% 

(+) Vanglas kehtiv kord võimaldab 

mul iseseisvalt otsustada. 20% 14% 30% 14% 24% 22% 11% 

 
Tabel 97. Isiklik autonoomia – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 1. 
üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 
4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(-) Ükskõik kus ma selles vanglas 

viibin, tunnen, et olen lõksus. 16% 7% 11% 18% 21% 5% 22% 

(+) Vanglas on võimalik säilitada 

oma isikupära. 35% 50% 32% 48% 34% 29% 11% 

(-) Mul ei ole  vanglas oma 

igapäevaelu üle kontrolli. 44% 50% 54% 48% 40% 37% 33% 

(+) Vanglas kehtiv kord võimaldab 
mul iseseisvalt otsustada. 50% 57% 41% 70% 43% 37% 44% 

 

Hinnangute aritmeetiliste keskmiste võrdlemisel isikliku arengu dimensiooni üldskooris 
statistiliselt olulisi erinevusi üksuste vahel ei ilmnenud (Tabel 98).  

Ka isikliku autonoomia dimensioonis on hinnangud üldjuhul positiivsemad 
õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvate kinnipeetavate puhul. Üksikute väidete puhul 
ilmnes hinnangute erisus kahe väite puhul – võimalus säilitada vanglas oma isikupära ning 
võimalus iseseisvalt otsuseid langetada (Tabel 99).  
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Tabel 98. Isiklik autonoomia – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-palli 
skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete 
puhul 1=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

(-) Mul ei ole  vanglas oma 

igapäevaelu üle kontrolli. 3,12 3,00 3,19 3,07 3,21 3,20 2,89 

(+) Vanglas on võimalik säilitada 

oma isikupära. 2,95 2,86 3,16 2,73 2,88 2,94 3,44 

(+) Vanglas kehtiv kord võimaldab 

mul iseseisvalt otsustada. 2,57 2,36 2,76 2,23 2,69 2,74 2,78 

(-) Ükskõik kus ma selles vanglas 

viibin, tunnen, et olen lõksus. 2,23 1,93 1,95 2,39 2,22 2,18 2,56 

DIMENSIOON: Isiklik autonoomia 2,72 2,54 2,76 2,60 2,75 2,77 2,92 

 
 
Tabel 99. Isiklik autonoomia – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga 
väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 

positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 

negatiivselt, n=185 

(-) Mul ei ole  vanglas oma igapäevaelu üle 

kontrolli. 3,43 3,06 

(+) Vanglas on võimalik säilitada oma isikupära. 3,30 2,89 

(+) Vanglas kehtiv kord võimaldab mul iseseisvalt 

otsustada. 3,00 2,49 

(-) Ükskõik kus ma selles vanglas viibin, tunnen, et 
olen lõksus. 2,53 2,18 

DIMENSIOON: Isiklik autonoomia 3,06 2,65 

 

 

5.3. Heaolu  

Nelja väite kaudu kaardistati kinnipeetavate stressi- ja pingetunnetust vanglas. Vastajatest 
66% hinnangul on nende vangistuskogemus praeguses vanglas olnud eriti stressirohke 
ning 54% tunneb vanglas pidevat pinget. Vastajatest 68% arvates tundub vanglas viibitud 
aeg tõepoolest kui karistus ning 41%-l on sellest vanglast valusad kogemused. Positiivsete 



 

 
93 

93 

hinnangute osakaal oli iga väite puhul negatiivsete hinnangute omast madalam (Tabelid 
100 ja 101). 
 
Tabel 100. Heaolu – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 
vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 
1. üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 
üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 
noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Vanglas viibitud aeg tundub 

tõepoolest kui karistus. 68% 86% 84% 77% 52% 68% 56% 

(-) Minu vangistuskogemus selles 
vanglas on olnud eriti 

stressirohke. 66% 64% 57% 59% 67% 68% 89% 

(-) Olen  vanglas pidevas 

pingeseisundis. 54% 71% 54% 59% 55% 52% 33% 

(-) Mul on sellest vanglast valusad 

kogemused. 41% 36% 24% 48% 47% 26% 56% 

 

Tabel 101. Heaolu – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 

1. üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 
4. 

üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(-) Vanglas viibitud aeg tundub 

tõepoolest kui karistus. 12% 14% 3% 14% 22% 9% 0% 

(-) Minu vangistuskogemus selles 

vanglas on olnud eriti 

stressirohke. 18% 14% 30% 20% 14% 12% 11% 

(-) Olen  vanglas pidevas 

pingeseisundis. 24% 14% 32% 30% 26% 12% 11% 

(-) Mul on sellest vanglast valusad 

kogemused. 32% 43% 51% 30% 26% 31% 22% 

 
 
Üksuste lõikes heaolu dimensiooni üldskoorides statistiliselt olulisi erinevusi ei ilmnenud. 
Vaid ühe väite osas ilmnesid erinevused Tallinna vangla 4. üksuse ning Viru vangla meeste 
üksuse hinnangutes – Tallinna vangla 4. üksuse vastajad tunnetasid seda, et neil on 
praegusest vanglast valusad kogemused, vähem kui Viru vangla meeste üksuse vastajad 
(Tabel 102).   
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Tabel 102. Heaolu – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-palli 
skaalal, kus 1=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 

1. üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 
vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

(-) Mul on sellest vanglast valusad 

kogemused. 2,89 2,93 3,41 2,73 2,66 3,03 2,89 

(-) Olen  vanglas pidevas 
pingeseisundis. 2,55 2,21 2,70 2,57 2,52 2,37 2,78 

(-) Minu vangistuskogemus selles 

vanglas on olnud eriti 

stressirohke. 2,32 2,29 2,59 2,36 2,26 2,08 2,22 

(-) Vanglas viibitud aeg tundub 
tõepoolest kui karistus. 2,12 1,93 1,92 1,91 2,48 2,22 2,00 

DIMENSIOON: Heaolu 2,47 2,34 2,66 2,39 2,48 2,42 2,47 

 
 
Ootuspäraselt hindasid oma heaolu vanglas madalamalt kinnipeetavad, kelle suhtumine 
Eesti õiguskaitsesüsteemi on kriitiline. Võrreldes õiguskaitsesüsteemi suhtes positiivset 
suhtumist väljendanud kinnipeetavatega on neil vanglast enam valusaid kogemusi ning 
samuti tunnetavad nad vanglas viibitud aega sagedamini karistusena (Tabel 103).  
 
Tabel 103. Heaolu – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest õiguskaitsesüsteemi 
(aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti 
nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt, n=185 

(-) Mul on sellest vanglast valusad kogemused. 3,40 2,79 

(-) Olen  vanglas pidevas pingeseisundis. 2,76 2,51 

(-) Minu vangistuskogemus selles vanglas on olnud 
eriti stressirohke. 2,71 2,24 

(-) Vanglas viibitud aeg tundub tõepoolest kui karistus. 2,21 2,10 

DIMENSIOON: Heaolu 2,77 2,41 

 
 

5.4. Emotsionaalsed probleemid  

Ühe teemana uuriti ka seda, kuidas tulevad kinnipeetavad toime oma emotsioonidega ning 
kas neil esineb uneprobleeme või enesetapumõtteid. Kõige sagedamini tunnistasid 
vastajaid uneprobleeme – raskusi öösel magamisega on 48%-l. Emotsionaalseid 
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probleeme tunnistati pisut harvemini – 38% vastajate sõnul ei tule nad oma emotsioonidega 
toime. Enesetapumõtteid on vanglas olnud 18%-l kinnipeetavatest (Tabelid 104 ja 105). 

Tabel 104. Emotsionaalsed probleemid – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 

1. 

üksus, 
mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 

4. 

üksus, 
mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 
n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 
n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 
n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 
n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Mul on raskusi öösel 

magamisega. 48% 64% 46% 52% 52% 28% 44% 

(+) Tunnen, et tulen siin oma 

emotsioonidega toime. 40% 21% 46% 48% 33% 35% 44% 

(-) Olen vanglas mõelnud enesetapu 

peale. 18% 14% 22% 23% 14% 18% 11% 

 
 
Tabel 105. Emotsionaalsed probleemid – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 
n=227 

Tallinna 

vangla 

1. 
üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 

vangla 

4. 
üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 
mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 
mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 
naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 
noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(-) Mul on raskusi öösel 

magamisega. 41% 29% 46% 39% 34% 45% 56% 

(+) Tunnen, et tulen siin oma 

emotsioonidega toime. 38% 50% 35% 36% 36% 45% 33% 

(-) Olen vanglas mõelnud enesetapu 
peale. 73% 79% 78% 66% 74% 62% 89% 

 
 
Hinnangute aritmeetiliste keskmiste võrdluses statistiliselt olulised erinevused üksuste 
vahel puudusid, ning seda nii emotsionaalsete probleemide dimensiooni üldskoori kui 
üksikute väidete osas (Tabel 106). Võrdluses õiguskaitsesüsteemi suhtumise alusel 
ilmnesid kinnipeetavate vahel erinevused vaid ühe väite osas – õiguskaitsesüsteemi 
positiivselt suhtuvad kinnipeetavad hindavad ka oma emotsioonidega toimetulekut 
paremaks kui need, kes suhtuvad õiguskaitsesüsteemi negatiivselt (Tabel 107).  
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Tabel 106. Emotsionaalsed probleemid – hinnangud väidetele (aritmeetilised 
keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning 
negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

 
Tabel 107. Emotsionaalsed probleemid – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga 
väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt, n=185 

(-) Olen vanglas mõelnud enesetapu peale. 3,95 3,96 

(+) Tunnen, et tulen siin oma emotsioonidega 
toime. 3,59 2,82 

(-) Mul on raskusi öösel magamisega. 2,96 2,87 

DIMENSIOON: Emotsionaalsed probleemid 3,50 3,22 

 
 

5.5. Eraldatus  

Eraldatuse dimensioon koosneb kahest osast – lisaks kuuele väitele, millega nõustumist 
vastajad 5-palli skaalal hindasid kaasati siia ka 10-palli skaalal antud hinnangud 
elukvaliteedi tasemele vanglas. 

Hinnanguid elukvaliteedi tasemele vanglas koguti järgneva küsimusega: Palun tõmmake 
skaalal 1–10 (kus 1=madalaim ja 10=kõrgeim) ring ümber numbrile, mis kirjeldab Teie 
arvates kõige paremini  vanglas kinnipeetavatele võimaldatud elukvaliteedi taset (pidades 
kvaliteedi all silmas üldist kohtlemist, mida olete vanglas kogenud). 

Valdavalt hinnati elukvaliteedi taset vanglas madalaks: 57% vastajaist andis madalama 
hinde kui 5 palli, 22% hinde 5-6 palli ning 7% hinde 7-10 palli. Küsitletutest 14% jättis 
vastuse andmata (Joonis 3). 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 

vangla 
1. 

üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 

vangla 
4. 

üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

(-) Olen vanglas mõelnud 
enesetapu peale. 3,96 3,93 3,97 3,89 4,02 3,75 4,22 

(+) Tunnen, et tulen siin oma 
emotsioonidega toime. 2,94 2,57 3,03 3,00 2,90 2,74 3,22 

(-) Mul on raskusi öösel 

magamisega. 2,89 2,36 3,03 2,77 2,81 3,17 3,11 

DIMENSIOON: Emotsionaalsed 

probleemid 3,26 2,95 3,34 3,22 3,24 3,22 3,52 
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Keskmisest hinnati elukvaliteedi taset vanglas 10-palli skaalal 3,67 palliga. Ülejäänud 
rühmadest pisut madalamad olid Tallinna vangla naiste üksuse vastajate hinnangud 
(keskmine hinne 2,81 palli) (Joonis 4).  

Joonis 3. Hinnangud kinnipeetavate elukvaliteedi tasemele vanglas (%, n=kõik 
vastajad) 

 

Joonis 4. Hinnangud kinnipeetavate elukvaliteedi tasemele vanglas (aritmeetilised 
keskmised 10-palli skaalal, n=kõik vastajad) 
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Lisaks uuriti kuue väite kaudu, millisena näevad kinnipeetavad turvakaalutluste osa vangla 
elukorralduses, kinnipeetavate vabadust vanglas liikuda, kinnipeetavate jälgimist vanglas 
ning kui suur on nende soov eralduda teistest vangidest.  

Enam kui pooled vastanutest väljendasid soovi suurema liikumisvabaduse järele. 
Vastajatest 64% hinnangul peaksid nad olema avavanglas ning 60% peab vanglas liikumist 
üleliia kontrollituks. 54% arvates ei ole vanglas ühtegi kohta, kuhu ta saaks minna nii, et 
töötajaskond teda pidevalt ei jälgiks ning 44% peab vangla otsuseid ainult valvel 
põhinevateks (Tabelid 108 ja 109).  

Samuti väljendas enamus vastajaid soovi olla teistest vangidest rohkem eraldatud – 61% 
arvates on parim viis vangistust kanda tegeleda oma asjadega ja hoida teistest 
kinnipeetavatest eemale ning 48% peab sobivaimaks hoida kokku mõnede väheste 
inimestega.  

 

Tabel 108. Eraldatus – väidetega nõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 

1. üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 

4. üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 

n=9 

Täiesti nõus või nõus 

(-) Ma peaksin avavanglas 

olema. 64% 79% 65% 77% 53% 69% 44% 

(-) Parim viis vangistuse 

kandmiseks on tegeleda oma 
asjadega ja hoida teistest 

kinnipeetavatest eemale. 61% 57% 59% 82% 55% 58% 33% 

(-) Vanglas liikumine (sh 
sektsiooni ja sektsioonist) on 

üleliia kontrollitud. 60% 57% 54% 70% 62% 46% 56% 

(-) Vanglas ei ole ühtegi kohta, 

kuhu saaksin minna nii, et 

töötajaskond mind pidevalt ei 

jälgiks. 54% 64% 46% 66% 43% 57% 56% 

(-) Parim viis vangistust kanda on 

mõnede väheste inimestega 

kokku hoida. 48% 36% 54% 45% 41% 43% 78% 

(-) Vangla otsused põhinevad 

ainult valve tagamisel. 44% 50% 43% 55% 38% 25% 56% 

Hinnang elukvaliteedi tasemele 

vanglas - kõrge (hinnang 7-10) 7% 0% 8% 16% 5% 0% 0% 
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Tabel 109. Eraldatus – väidetega mittenõustumine (%) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 

1. üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 

4. üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

Ei ole üldse nõus või ei ole nõus 

(-) Ma peaksin avavanglas 

olema. 12% 0% 3% 9% 19% 6% 33% 

(-) Parim viis vangistuse 

kandmiseks on tegeleda oma 
asjadega ja hoida teistest 

kinnipeetavatest eemale. 14% 29% 19% 11% 16% 9% 11% 

(-) Vanglas liikumine (sh 

sektsiooni ja sektsioonist) on 
üleliia kontrollitud. 13% 14% 16% 11% 14% 12% 11% 

(-) Vanglas ei ole ühtegi kohta, 
kuhu saaksin minna nii, et 

töötajaskond mind pidevalt ei 

jälgiks. 27% 36% 46% 20% 24% 20% 22% 

(-) Parim viis vangistust kanda on 

mõnede väheste inimestega 

kokku hoida. 24% 29% 16% 23% 36% 20% 11% 

(-) Vangla otsused põhinevad 

ainult valve tagamisel. 19% 0% 19% 16% 34% 17% 0% 

Hinnang elukvaliteedi tasemele 

vanglas - madal (hinnang 1-4) 57% 57% 57% 64% 60% 58% 33% 

 

Eraldatuse dimensioonis iseloomustasid keskmisest positiivsemad hinnangud Viru vangla 
üksusi (nii meeste kui noorte üksust) ning Tallinna vangla 4. üksust, mis näitab, et nimetatud 
üksuste vastajad tunnetavad vähem soovi teistest kinnipeetavatest eemale hoida. Üksuste 
võrdluses oli eraldatuse dimensioonis skoor madalaim Tartu vangla meeste üksuse 
vastajail, kes väljendasid üksuste võrdluses kõige enam soovi teistest kinnipeetavatest 
eemale hoida (Tabel 110).  
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Tabel 110. Eraldatus – hinnangud väidetele (aritmeetilised keskmised 1-5-palli 
skaalal, kus positiivse sisuga väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga 
väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 

1. üksus, 

mehed, 
n=14 

Tallinna 
vangla 

4. üksus, 

mehed, 
n=37 

Tartu 

vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 

vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 

vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 

vangla, 

noored, 

n=9 

(+) Parim viis vangistust kanda 

on mõnede väheste inimestega 

kokku hoida. 3,30 3,00 3,43 3,32 2,98 3,40 3,89 

(-) Vangla otsused põhinevad 

ainult valve tagamisel. 2,67 2,29 2,68 2,34 3,09 2,97 2,33 

(-) Vanglas ei ole ühtegi kohta, 

kuhu saaksin minna nii, et 

töötajaskond mind pidevalt ei 
jälgiks. 2,58 2,57 2,84 2,32 2,74 2,54 2,44 

(-) Parim viis vangistuse 
kandmiseks on tegeleda oma 

asjadega ja hoida teistest 

kinnipeetavatest eemale. 2,34 2,64 2,46 1,95 2,48 2,29 2,67 

(+) Hinnang elukvaliteedi 
tasemele 2,30 2,14 2,30 2,34 2,22 2,12 2,67 

(-) Vanglas liikumine (sh 

sektsiooni ja sektsioonist) on 
üleliia kontrollitud. 2,28 2,50 2,51 2,00 2,33 2,48 2,11 

(-) Ma peaksin avavanglas 

olema. 2,19 1,86 2,11 1,98 2,41 2,11 2,56 

DIMENSIOON: Eraldatus 2,52 2,43 2,62 2,32 2,61 2,56 2,67 

 

Eraldatuse dimensiooni üldskoor oli õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvate ja 
negatiivselt suhtuvate kinnipeetavate võrdluses sarnane. Rühmade vahelised erinevused 
ilmnesid kolme väite osas – õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvad kinnipeetavad 
hindasid elukvaliteedi taset vanglas kõrgemalt ning olid enam nõus ka sellega, et parim viis 
vangistuse kandmiseks on tegeleda oma asjadega ja hoida teistest kinnipeetavatest 
eemale. Samas ilmnes (esmakordselt!) ühe väite puhul ka olukord, kus positiivsemaid 
hinnanguid andsid õiguskaitsesüsteemi suhtes kriitilised kinnipeetavad – nad olid vähem 
nõus väitega, et vanglas pole ühtegi kohta, kuhu nad saaksid minna ilma, et töötajad neid 
pidevalt jälgiks (Tabel 111).  
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Tabel 111. Eraldatus – hinnangud väidetele lähtuvalt suhtumisest 
õiguskaitsesüsteemi (aritmeetilised keskmised 1-5-palli skaalal, kus positiivse sisuga 
väidete puhul 5=täiesti nõus ning negatiivse sisuga väidete puhul 1=täiesti nõus) 

  

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
positiivselt, n=42 

Suhtub 

õiguskaitsesüsteemi 
negatiivselt, n=185 

(+) Parim viis vangistust kanda on mõnede väheste 

inimestega kokku hoida. 3,58 3,25 

(-) Vangla otsused põhinevad ainult valve 

tagamisel. 2,54 2,70 

(-) Vanglas ei ole ühtegi kohta, kuhu saaksin minna 

nii, et töötajaskond mind pidevalt ei jälgiks. 2,21 2,64 

(-) Parim viis vangistuse kandmiseks on tegeleda 
oma asjadega ja hoida teistest kinnipeetavatest 

eemale. 2,69 2,28 

(+) Hinnang elukvaliteedi tasemele 2,72 2,22 

(-) Vanglas liikumine (sh sektsiooni ja sektsioonist) 

on üleliia kontrollitud. 2,50 2,24 

(-) Ma peaksin avavanglas olema. 2,28 2,17 

DIMENSIOON: Eraldatus 2,65 2,50 

 

 

6. Dimensioonide skoorid 

Rääkides hinnangutest vanglate sisekliimale tuleb arvestada, et kinnipeetavad olid pea 
kõigi aspektide hindamiselt suhteliselt kriitilised, seega jäid hinnangud pea kõigi väidete 
osas enamuses kas keskmisele/neutraalsele tasemele või olid negatiivsed. Sellest 
tulenevalt olid ka dimensioonide üldskoorid pigem madalad kui kõrged. Hinnanguid 
vanglaelu aspektidele koguti skaalal 1-5 palli ning ühegi vaatlusaluse dimensiooni puhul ei 
ületanud selle skoor koguvalimis 3,5 palli (Tabel 112).  

Dimensioonide kategooriate võrdluses olid kinnipeetavate hinnangud kõige positiivsemad 
vanglaelu turvalisuse osas. Suhteliselt kõrgelt hinnati ka elutingimusi vanglas, pisut 
madalamalt aga kontakti lähedastega, vanglaelu harmooniat ning isiklikku heaolu/arengut. 
Siiski leidus ka nende kategooriate siseselt dimensioone, mille osas olid hinnangud üsna 
rahuldaval tasemel, näiteks harmoonia kategoorias hinnati suhteliselt heaks tuge 
haavatavatele, heaolu ja arengu dimensioonis aga oma emotsionaalset seisundit. Kõige 
madalamalt hindasid kinnipeetavad vanglatöötajate professionaalsust.  
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Tabel 112. Dimensioonide skoorid üksuste lõikes  

  

Kõik 

vastajad, 

n=227 

Tallinna 
vangla 1. 

üksus, 

mehed, 

n=14 

Tallinna 
vangla 4. 

üksus, 

mehed, 

n=37 

Tartu 
vangla, 

mehed, 

n=44 

Viru 
vangla, 

mehed, 

n=58 

Tallinna 
vangla, 

naised, 

n=65 

Viru 
vangla, 

noored, 

n=9 

HARMOONIA 

Vangistuse algus 2,57 2,59 2,64 2,42 2,57 2,50 2,91 

Austus/viisakus 2,82 2,90 3,02 2,80 2,77 2,89 2,54 

Töötajate ja vangide 

suhted 2,59 2,80 2,94 2,46 2,44 2,71 2,51 

Inimlikkus 2,75 2,89 3,05 2,68 2,62 2,76 2,68 

Sündsus 2,54 2,39 2,59 2,45 2,59 2,68 2,42 

Tugi haavatavatele 3,07 2,83 3,02 3,12 3,04 2,96 3,31 

Abi ja toetus 2,89 3,00 2,97 2,77 2,80 2,93 3,15 

PROFESSIONAALSUS 

Töötajate 

professionaalsus 2,68 2,83 2,97 2,60 2,55 2,70 2,63 

Bürokraatia legitiimsus 2,37 2,43 2,55 2,08 2,40 2,48 2,56 

Õiglus 2,61 2,70 2,73 2,47 2,58 2,73 2,61 

Organiseeritus ja 
järjepidevus 2,45 2,57 2,38 2,37 2,52 2,36 2,65 

TURVALISUS 

Järelevalve ja 
turvalisus 3,41 3,36 3,44 3,66 3,32 3,28 3,16 

Kinnipeetava isiklik 

turvalisus 3,16 3,00 3,12 3,28 3,17 2,93 3,31 

Toimetulek 
vanglaeluga 3,33 2,76 3,23 3,71 3,28 3,40 2,93 

Uimastid ja 

ärakasutamine 3,32 3,00 3,34 3,43 3,40 3,13 3,22 

ELUTINGIMUSED JA KONTAKT LÄHEDASTEGA 

Elutingimused vanglas 3,03 2,46 3,01 3,32 2,96 2,69 3,28 

Kontakt lähedastega 2,83 2,52 2,87 3,08 2,71 2,68 2,81 

HEAOLU JA ARENG 

Isiklik areng 2,76 2,75 2,91 2,64 2,56 2,96 3,03 

Isiklik autonoomia 2,72 2,54 2,76 2,60 2,75 2,77 2,92 

Heaolu 2,47 2,34 2,66 2,39 2,48 2,42 2,47 

Emotsionaalsed 

probleemid 3,26 2,95 3,34 3,22 3,24 3,22 3,52 

Eraldatus 2,52 2,43 2,62 2,32 2,61 2,56 2,67 

 

Nagu juba eelnevalt öeldud, väljendasid vastajad vanglaelu puhul kõige enam rahulolu 
turvalisusega. Turvalisuse kategoorias oli rahulolu kõrgeim järelevalve ja turvalisuse 
dimensioonis (dimensiooni skoor 3,41 palli), kuhu koondusid hinnangud töötajate 
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motivatsioonile ja võimekusele turvalisust tagada. Suhteliselt heal tasemel olid ka 
hinnangud vangaleluga toimetuleku dimensioonis (3,33 palli) (st kinnipeetavad üldiselt ei 
tunneta vajadust vanglas asju osta-müüa, võtta võlgu või kuuluda gruppi) ning uimastite ja 
ärakasutamise dimensioonis (3,32 palli) (mis näitab, et narkootikumid pole vanglate 
süldiselt kättesaadavad ning kinnipeetavate risk langeda vägivalla ohvriks on madal). Pisut 
madalamad olid tulemused isikliku turvalisuse dimensioonis (3,16 palli), kuhu koondusid 
hinnangud tunnetatud turvalisusele (füüsiline turvalisus, kiusamise ja ähvardamise oht 
teiste kinnipeetavate poolt, tunnetatud vajadus olla kõigi suhtes ettevaatlik).  

Dimensioonis elutingimused vanglas oli koguvalimi skoor 3,03 palli, mis jääb madalamaks 
turvalususe dimensioonide skooridest, kuid on teiste kategooriate dimensioonide võrdluses 
siiski küllaltki kõrge tulemus. See näitab, et võimalusi oma hügieeni eest hoolitseda ning 
eluruumi korras hoida hinnatakse suhteliselt heaks. Hinnangud lähedastega kontakti 
hoidmise võimalustele (skoor 2,83 palli) olid dimensioonide võrdluses tervikuna pigem 
keskmiselt tasemel.  

Heaolu ja arengu osas hinnati kõrgeimalt enda emotsionaalset seisundit (skoor 3,26 palli). 
Samas tuleb arvestada, et antud dimensioon hõlmas vaid kolme väidet, millest üks oli sisult 
üsna äärmuslik – vastajal paluti märkida, kas ta on vanglas mõelnud enesetapu peale. Kuna 
enesetapu peale mõelnuid oli valimis suhteliselt vähe (18%),7 kasvatas see ka antud 
dimensiooni skoori tervikuna. Emotsionaalse seisundi dimensiooni ülejäänud kaks väidet 
käsitlesid uinumisraskusi ning emotsioonidega toimetulekut (üldiselt) ning siin pole pilt kuigi 
hea – enam kui 40% kinnipeetavatest on vanglas kogenud uneprobleeme või tunneb, et ei 
tule oma emotsioonidega toime. Seega on emotsionaalse seisundi dimensioon hoolimata 
näiliselt heast tulemusest siiski jätkuvalt oluliseks valdkonnaks, mis nõuab tähelepanu ja 
sekkumist. Ülejäänud heaolu ja arengu kategooria dimensioonide skoorid olid madalamad, 
jäädes alla 3 palli. Isikliku arengu dimensioonis (kas keskkond toetab kinnipeetava arengut, 
valmistades teda ette eluks väljaspool vanglat) 2,76 palli, isikliku autonoomia dimensioonis 
(mil määral on kinnipeetaval võimalik vanglas oma elu kontrollida ning otsuseid langetada) 
2,72 palli, eraldatuse dimensioonis (kui suur on turvakaalutluste osa vangla elukorralduses 
ning kas tuntakse soovi suurema eraldatuse järele teistest kinnipeetavatest) 2,52 palli ning 
heaolu dimensioonis (kinnipeetavate stressi- ning pingetunnetus) 2,47 palli. 

Harmoonia kategoorias oldi kõige enam rahul toega haavatavatele (3,07 palli), mis 
kirjeldab vanglapoolset tuge ja hoolitsust kinnipeetavatele, kel on risk enesevigastamiseks, 
suitsiidiks või ohvriks sattumiseks. Ülejäänud dimensioonide skoorid harmoonia 
kategoorias jäid alla 3 palli. Töötajate poolse abi ja toetuse dimensiooni skoor oli 2,89 palli 
austuse/viisakuse dimensiooni skoor 2,82 palli ja inimlikkuse/individuaalsusega 
arvestamise dimensiooni skoor 2,75 palli. Veelgi madalamalt hinnati töötajate ja vangide 
suhete usalduslikkust (dimensiooni skoor 2,59 palli), kogemusi vangistuse algusest (2,57 
palli) ning kinnipeetavate sündsat kohtlemist (2,54 palli). 

                                                

7 Seda näitajat (18% on enesetapule mõelnud) ei saa siiski lugeda heaks tulemuseks, kuna 
enesetapumõtted viitavad äärmuslikult halvale emotsionaalsele seisundile. Samuti näitas küsitlus, et 
6% vastajaist on proovinud vanglas viibides enesetappu sooritada, mis kinnitab probleemi tõsidust. 
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Kõige negatiivsemad olid kinnipeetavate arvamused töötajate professionaalsuse osas. 
Madalalt hinnati nii töötajate professionaalsust (dimensiooni skoor 2,68 palli) ja õiglust 
(karistuste ja protseduuride erapooletus, proportsionaalsus ja legaalsus) (2,61 palli) kui ka 
vangla organiseeritust/järjepidevust (st vanglas toimuvate protsesside selgust, 
ennustatavust ja vangla usaldusväärsust) (2,45 palli) ning bürokraatia legitiimsust 
(vanglasüsteemi läbipaistvust ja töötajate valmidust kinnipeetavate vajadustele reageerida) 
(2,37 palli). 

 

Üksuste lõikes ilmnesid dimensioonide skooride võrdlemisel mitmed statistiliselt olulised 
erinevused. Sealjuures ei eristunud ühtegi üksust, kus hinnangud kõigis dimensioonides 
oleksid olnud läbivalt kõrgemad või läbivalt madalamad – pigem on erinevate üksuste puhul 
võimalik esile tuua nii positiivseid kui negatiivseid külgi, mille poolest nad teistest eristusid. 
Vaatamegi järgnevalt neid lähemalt: 

Tallinna vangla 1. üksuse puhul tuleb arvestada vastajate vähesusega antud rühmas 
(väikese valimiga rühma puhul osutuvad statistiliselt oluliseks vaid arvuliselt suured 
erinevused). Võrreldes teiste üksustega oli Tallinna vangla 1. üksuse vastajate hinnangud 
oma toimetulekule vanglaeluga madalam (st nad tunnetavad enam vajadust vanglas 
toimetulekuks asju osta-müüa või kuuluda gruppi) ning samuti hindavad nad oma 
elutingimusi vanglas madalamalt kui teiste üksuste kinnipeetavad. 

Tallinna vangla 4. üksus paistis silma suhteliselt positiivsete hinnangutega töötajate 
professionaalsuse, töötajate ja vangide suhete, bürokraatia legitiimsuse ning eraldatusele 
osas (viimati mainitu viitab, et sealse üksuse kinnipeetavad tunnevad vähem vastumeelsust 
teiste vangidega kokkupuutumise ees ning ei pea oma liikumisvõimalusi liigselt piiratuks). 
Kuigi absoluutne rahulolu nimetatud aspektidega Tallinna vangla 4. üksuses väga kõrge ei 
olnud (dimensioonide skoorid jäi madalmaks kui 3 palli), olid hinnangud siiski kõrgemad kui 
teistes võrreldavates üksustes.  

Tartu vangla meeste üksuses olid hinnangud suhteliselt kõrged turvalisuse dimensioonis 
järelevalve ja turvalisuse ning vanglaeluga toimetuleku osas. Ka elutingimusi vanglas 
hindasid Tartu vangla vastajad kõrgemalt kui enamiku võrreldavate üksuste vastajad. 
Samas esines Tartu vangla vangide seas üksuste võrdluses kõige enam rahulolematust 
vangistuse algusega (kuidas kinnipeetavat vanglasse sattudes koheldi ning mis tunded teda 
valdasid), bürokraatia legitiimsusega (vanglasüsteemi läbipaistvus ja valmidus vangide 
vajadustele reageerida) ning eraldatusega (turvakaalutluste osa vangla elukorralduses, 
vangide jälgimine vanglas, soov eralduda teistest vangidest). Ka hinnangud töötajate ja 
vangide suhetele olid Tartu vangla meeste üksuses ühed madalamatest.  

Viru vangla meeste üksus paistis silma suhteliselt positiivsemate hinnangutega 
eraldatuse dimensioonis, kuid suhteliselt kõrgema rahulolematusega töötajate ja vangide 
suhete, töötajate professionaalsuse, järelevalve ja turvalisuse, vanglaeluga toimetuleku 
ning isikliku arengu võimaluste osas.  

Tallinna vangla naiste üksuses oldi üksuste võrdluses suhteliselt rahul bürokraatia 
legitiimsusega, kuid enam rahulolematud järelevalve ja turvalisuse ning elutingimustega 
vanglas.  
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Viru vangla noorte üksuse puhul tuleb samuti arvestada vastajate vähesust antud 
rühmas, mis piirab võimalusi selle üksuse kohta üldistusi teha. Viru vangla noored olid 
üksuste võrdluses suhteliselt enam rahul oma elutingimuste, vangistuse alguse, bürokraatia 
legitiimsuse, isikliku arengu ning eraldatusega. Samas olid noored võrreldes teiste 
üksustega rahulolematumad järelevalve ja turvalisusega ning tunnetasid enam vajadust 
vanglas hakkamasaamiseks kuuluda rühma (mis võib olla seletatav ealiste iseärasustega 
– noorte jaoks on see sageli olulisem kui täiskasvanutele).  

 

 

7. Hinnangud vanglate sisekliimale lähtuvalt suhtumisest 
Eesti õiguskaitsesüsteemi 

Varasemalt nägime, et Eesti õiguskaitsesüsteemi positiivselt suhtuvad kinnipeetavad on 
üldjuhul ka erinevate vanglaeelu aspektidega enam rahul, samas kui õiguskaitsesüsteemi 
suhtes kriitilised kinnipeetavad on vähem rahul ka vangaleluga. Täpsemate seoste 
väljaselgitamiseks (mille osas suhtumine õigussüsteemi hinnanguid vanglalelule kõige 
enam mõjutab) uuriti tunnuste vahelisi korrelatsioonseoseid. Vaatluse alla võeti 
dimensioonide koondtunnused ning õiguskaitsesüsteemi suhtumist kirjeldav koondtunnus 
5-palli skaalal (vt Ptk Suhtumine Eesti õiguskaitsesüsteemi). 

Suhtumises Eesti õiguskaitsesüsteemi ilmnes kõige tugevam seos dimensioonidega õiglus 
(r=0,540) ning bürokraatia legitiimsus (r=0,529). Seos oli positiivne ning keskmise 
tugevusega, mis näitab, et kinnipeetavad, kelle suhtumine Eesti õiguskaitsesüsteemi on 
neutraalne või positiivne, peavad suure tõenäosusega ka vanglas rakendavaid karistusi ja 
protseduure õiglaseks, erapooletuks ja legaalseks ning vanglasüsteemi läbipaistvaks 
(Tabel 113). 

Hinnangud õiguskaitsesüsteemile olid ka enamiku ülejäänud dimensioonidega nõrgas või 
keskmise tugevusega positiivses seoses, mis kinnitab, et kinnipeetavad, kelle suhtumine 
õiguskaitsesüsteemi on neutraalne või positiivne, on ka vangla sisekliimaga üldjuhul enam 
rahul. Erandiks on dimensioonid kinnipeetava isiklik turvalisus, uimastid ja ärakasutamine, 
toimetulek vanglaeluga ning emotsionaalsed probleemid, mille puhul seos polnud 
statistiliselt oluline, ning dimensioon järelevalve ja turvalisus, mille puhul seos oli negatiivse 
suunaga ning nõrk.  
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Tabel 113. Seosed Eesti õiguskaitsesüsteemi suhtumise ning vangla sisekliima 
dimensioonide vahel (Pearsoni korrelatsioon) 

  Suhtumine Eesti õiguskaitsesüsteemi 

HARMOONIA 

Vangistuse algus 0,363** 

Austus/viisakus ,452** 

Töötajate ja vangide suhted ,464** 

Inimlikkus ,428** 

Sündsus ,499** 

Tugi haavatavatele ,235** 

Abi ja toetus ,469** 

PROFESSIONAALSUS 

Töötajate professionaalsus ,445** 

Bürokraatia legitiimsus ,529** 

Õiglus ,540** 

Organiseeritus ja järjepidevus ,375** 

TURVALISUS 

Järelevalve ja turvalisus -,131* 

Kinnipeetava isiklik turvalisus -0,024 

Toimetulek vanglaeluga 0,04 

Uimastid ja ärakasutamine -0,068 

ELUTINGIMUSED JA KONTAKT LÄHEDASTEGA 

Elutingimused vanglas ,243** 

Kontakt lähedastega ,258** 

HEAOLU JA ARENG 

Isiklik areng ,498** 

Isiklik autonoomia ,405** 

Heaolu ,288** 

Emotsionaalsed probleemid 0,115 

Eraldatus ,287** 
* Seos on statistiliselt oluline 95% usaldusnivool 
** Seos on statistiliselt oluline 99% usaldusnivool 
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Vanglaelu positiivsed ja negatiivsed 
küljed 

Vastajail paluti vabas vormis kirja panna 3 kõige positiivsemat ja negatiivsemat asja 
vanglaelu juures. Samuti oli ankeedi lõppu jäetud lahter muude (vabas vormis) 
kommentaaride lisamiseks. 

 

1. Positiivsed kommentaarid 

227 vastajast 126 (56%) kirjutasid millestki positiivsest vanglaelus. Keskmisest rohkem oli 
neid täiskasvanud meeste (meestest 66%), sh eriti Tartu vangla kinnipeetavate seas  
(grupist 80%), kõige vähem Tallinna vangla naiste seas (grupist 32%). 

4 aspekti, mida mainiti positiivse küljena kõigi vastajate seas keskmiselt kõige sagedamini, 
olid:  

võimalus õppida, sh ka eesti keelt   12% kõigist positiivsetest märkustest 
võimalus järele mõelda      10% 
võimalus suhelda, kohtuda lähedastega, kasutada telefoni  10% 
töötada          9% 
 

Õppimisvõimalust mainiti kõige sagedamini Viru ja Tartu vangla meeste, järelemõtlemist 
Tallinna vangla naiste, suhtlemist lähedastega Viru vangla meeste ja töötamisvõimalust 
Tallinna vangla 4.üksuse meeste, keskmisest sagedamini ka Viru vangla meeste seas. 

 

VIRU VANGLA 67 vastajast leidis vanglaelus positiivseid momente 38, st 57%. 

Noortest andis positiivseid kommentaare 4 vastajat: 

on aega oma tegude üle järgi mõelda; 
võimalus alustada vabanemisel uut elu; 
harjutada ennast rutiiniga. (1 vastaja) 
 
saab vaheldust üleüldisest elust. (2 vastaja) 
 
saab jätkata haridusteed; 
saab tegeleda sõltuvusprobleemidega. (3 vastaja) 
 
Можно получить профессию /võib omandada elukutse/; 
Можно выучить государственный язык /võib ära õppida riigikeele/. (4 vastaja) 
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Viru vangla meeste üksuse vastajatest, keda oli 58, andis mõne positiivse vastuse 59%. 

Kõige sagedamini mainiti võimalust ja aega õppimiseks, sh keelte omandamiseks, ja 
võimalust suhelda lähedastega: saada kokku, kasutada telefoni. Positiivsetest külgedest on 
olulisel kohal ka trennivõimalused ja võimalus (või sund) töötada. Mitmed märkused on 
seotud puhtusega, olmega, sh:  

Мне разрешили мыться 3 раза в неделю, раньше разрешали мыться 2 раза в 
неделю. /mul lubati pesta 3 korda nädalas, varem lubati 2 kordaI 

Чистое бельё, возможность стирки /puhas pesu, pesupesemise võimalus/ 

Бытовые качества тюрьмы /vangla olmelised küljed/ 

В тюрьме чисто, имеется стиральная машина /vanglas on puhas, on pesumasin/ 

 

Positiivsete külgedena on mainitud toitu, toitlustamist kolm korda päevas, rohket vaba aega, 
et mõelda või lugeda. Paaril korral on juttu ka võimalusest väljas jalutada. Üks märkus viitab 
korrale: 

В общем, служащие следят за порядком, чтобы не было явного беспредела /üldiselt 
teenistujad jälgivad, et korda peetaks, et ilmselgelt piire ei ületataks/ 

 

TARTU VANGLA 44 vastajast andis positiivseid vastuseid 35 (80%). 

Tartu vangla kinnipeetavate seas oli positiivsete märkuste hulgas esikohal võimalus õppida 
ja tegelda eneseharimisega, millele järgnesid sageduselt spordivõimalused ja puhtusega 
seotu. Mitmel korral on mainitud positiivsena köögi ja pliidi olemasolu. 

On märkusi, kus viidatakse tasuta, normaalsele arstiabile, võimalusele käia kirikus ja oma 
usku järgida, sotsiaalsetele programmidele, tervislikele eluviisidele (saab olla kaine, nii 
nagu peaks tegelikult olema), personalile (mõni valvur, kes suhtub sinusse kui inimesesse; 
Контактные работники честно выполняют свою работу /kontaktisikud teevad ausalt 
oma tööd/), rohkele vabale ajale, mil saab elu üle järele mõelda (eсть возможность 
переосмыслить дальнейшую жизнь, построить какие-то планы на будущее /on 
võimalus oma edasist elu ümber mõtestada, teha mingeid tulevikuplaane/.  

Ka selles vanglas tuntakse rõõmu võimalusest suhelda lähedastega (Et võimaldatakse 
abikaasaga iga kuu 24h pikaajalist kokkusaamist), kasutada telefoni. 

 

TALLINNA VANGLA 116 vastajast andis positiivseid vastuseid 53 (46%). 

Tallinna vanglas oli 3 eraldi rühma: naised (65), kellest tõi positiivset esile 32%; 1.üksuse 
mehed (14) – positiivset tõi esile 64%; 4.üksuse mehed (37) – positiivset tõi esile 62%. 

Naised:  rohkem kui ülejäänud vastajate seas viidati võimalusele elu üle järele mõelda ja 
teha plaane tulevikuks, et mitte korrata vanu vigu. Küllalt olulisel kohal on võimalus õppida. 
Ollakse rahul, et elamise eest ei pea maksma ja on võimalik telefoni kasutada 
(Возможность звонить 16 часов /võimalus helistada 16 tundi/).Viidatakse 
rehabilitatsiooniprogrammidele. 



 

 
109

109 

Mehed 1. üksusest:  kõige sagedasem märkuste seas on heameel võimaluse üle kaine 
olla ja tervist taastada (Olen saanud abi alkoholist loobumisel läbi eluviisi treeningu). 
Mainitakse võimalust töötada, lugeda. 

Mehed 4. üksusest: esikohal on võimalus töötada ja ka tasu saada (Оплачиваемая 
работа /tasustatud töö/). Rõhutatakse rohket vaba aega ja võimalust elu üle mõelda, 
ennast arendada. Positiivsena mainitakse mitmel korral avatud kambreid, kuigi paaril korral  
on siin positiivsus kaheldav: Научился не доверять людям  /olen õppinud inimesi mitte 
usaldama/;  Приобрёл богатый опыт криминальнйо жизни! /olen saanud rikkalikke 
kriminaalse elu kogemusi/. Viidatakse korralikule toitlustamisele, arstiabile, distsipliinile 
(siiski ka: Режим не сильный  /režiim ei ole range/), kauplusele, eluoluliste probleemide 
puudumisele. 

 

2. Negatiivsed kommentaarid 

Vanglaelu negatiivseid külgi mainiti ootuspäraselt sagedamini kui positiivseid. Millegi üle 
nurises 153 kinnipeetavat 227-st (67% küsitletuist).  Nagu positiivsete vastuste, nii ka 
negatiivsete puhul oli rohkem öelda täiskasvanud meestel (77% meestest): kõige enam 
Tartu vanglas (89% sealsetest meestest). Viru vangla vastajatest andis negatiivseid 
vastuseid 72%. Tallinna vastajate seas oli kommentaare 57%-l, sh meestest 71%-l. 

Vanglaelu ei saa olla kuigi meeldiv, kaebusi oli seinast seina.  

Kõige rohkem on negatiivseid kommentaare seotud personaliga (47 vastajat). Väidetavalt 
ei käitu vanglaametnikud vastavalt juhenditele, valvurid valetavad ja käituvad halvasti, 
personal on ülbe, ebakompetentne, suhtub vangidesse halvasti. 

II kohal kaebuste hulga järgi on suitsetamiskeeld (34 vastajat). 

III kohal kaebuste pingereas on rahulolematus arstiabiga (29 vastajat), mis pidavat 
lonkama. 

Mainitud aspektidele järgnevad: rahulolematus vähese võimalusega töötada ja madala 
palgaga (28), ka tingimustega, et tööd saada, toiduga (27), ebaõigluse ja ebavõrdsusega  
(26) ning olmega (24).  

 

Personaliküsimus oli esikohal eriti Tartu vangla meeste seas (17), aga ka Tallinna vanglas 
(19), enam naiste seas (10). Nurin suitsetamiskeelu üle oli kõige tugevam Viru vangla 
meeste hulgas (22). Raskusi arstiabi kättesaadavusega mainiti võrreldes teistega 
sagedamini Tallinna vanglas (16). Ebaõiglast või ebavõrdset kohtlemist tuli esile kõige 
enam Tartu vangla vastustest (13). 

 

Järgnevalt on ülevaade keskmisest sagedamini esinevate kaebuste temaatikast, mille 
ilmestamiseks on lisatud mõningaid tsitaate ankeetidest. 
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VIRU VANGLA 67 vastajast andis negatiivseid kommentaare 48 (72%).  

Kuna noori oli vastajate seas vähe, siis midagi eriti silmatorkavat nende vastustest välja ei 
saa tuua. Täiskasvanud mehed pahandavad kõige sagedamini suitsetamiskeelu üle (22 
vastajat). Rohkesti (10) on märkusi personali teemal, näiteks:  

Valvurite valed 

Ametnikud  pööravad kinnipeetavale tähelepanu vaid siis kui on tarvis mingi linnuke kirja 
saada, just kriminaalhoidja, psühholoog 

Отсутствие специалистов, недостаточное их образование и опыт /spetsialistide 
puudus, nende vähene haridus ja kogemused/. 

Ülbed kontaktid 5 üksuses 

Отсутствие контроля над работниками /kontrolli puudumine töötajate üle /. 

Üksusejuht kellele mitte meeldides või kellega tülli minnes pole loota ühegi ametniku poolt 
mõistvat suhtumist 

Ложь сотрудников тюрьмы при составлении характеристики /vanglatöötajate 
valelikkus iseloomustuste koostamisel/. 

Ei teavitata sinu kohta tehtud otsustest 

 

Tuues välja vaid kõige sagedamini korduvad kaebused ja eristamata vange üksuste järgi, 
on kõige enam kommentaare toitlustamise (10): Плохое питание и сама организация 
раздачи пищи /vilets toitlustus ja toidujagamise korraldus/; Качество еды и ее 
количество /toidu kvaliteet ja kogus/ arstiabi (10): Абсолютное отсутствие реакции 
медицинских работников на критические ситуации. Помощи приходится ждать по 
8-10 часов. /meditsiinitöötajate täielik reageerimatus kriitiliste olukordade korral, abi tuleb 
oodata 8-10 tundi/), spordivõimaluste teemal (10):  Vähene spordi võimalus, puudub 
jõusaal, spordisaali ei lasta, peab ise spordivahendeid meisterdama, mis on muide 
keelatud. 

Mitmeid kaebusi on õhupuuduse ja vähese värskes õhus viibimise  üle (10): Мало свежего 
воздуха. … Вентиляция плохая /Vähe on värsket õhku…..Halb ventilatsioon/; Нет 
свежего воздуха, а также минимум прогулки /värsket õhku ei ole, jalutada saab 
minimaalselt/; Очень мало времени для прогулки. В день один час /väga vähe on aega 
jalutamiseks. Päevas üks tund/. 

 

Nagu kõigis vanglates, on kaebusi väikese töötasu (9), väheste kokkusaamisvõimaluste üle 
lähedastega (8), olmeprobleemide (7) (näit. liiga väikesed külmikud, pliitide keelamine), 
õppimisvõimaluste vähesuse üle (7): Если российское гражданство - нет возможности 
изучения эстонского языка /kui on Venemaa kodakondsus, siis ei ole võimalik õppida 
eesti keelt/. 
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TARTU VANGLA  44 mehest andis negatiivseid kommentaare 39 (89%). 

Kõige rohkem märkusi tehti personali aadressil (17): ei arvestata, ei osata, ei taheta 
kinnipeetavate heaks midagi teha jne: Социальная система выполняет свои 
обязанности на очень низком уровне. Больше семи (7) месяцев жду сотрудника для 
заполнения анкет на документы  /Sotsiaalsüsteem täidab oma ülesandeid väga madalal 
tasemel. Üle seitsme kuu ootan töötajat, et täita ankeeti dokumentide jaoks/  

Nurinaid ebaõigluse või ebavõrdsuse teemal tuli kõige rohkem just sellest vanglast (13): 
Naissoost juhtivatel kohtadel ametnike otsused, kus on tunda selget vahet kaalutlemisel; 
Avavanglasse paigutatakse narkomaane narkosektoritest kogu aeg, tavalisi kinnipeetavaid 
aga ei; Ebavõrdne kohtlemine!; Üldkaristus-üks teeb, kõik kinni. 

Sageli kaevati, et puudub võimalus töötada ning ka töötasu on liiga väike (7). Üsna suur 
probleem on võimalus pääseda avavanglasse (7): Невозможно избавиться от статуса 
kõrgohtlik, а соответственно закрыт путь в тюрьму открытого типа /Võimatu on 
kõrgohtliku staatusest pääseda; järelikult on suletud ka tee ka avavanglasse)/; Raske pääs 
avavanglasse. 

Olmeprobleemide seas  (7) kurdeti elektripliitide keelamise pärast eluruumides ning esines 
vastuolulisi märkusi elektriteemal: kes kaebas, et terve öö põleb kambris tuli (Öösel 
jäetakse valgus põlema, laes paistab valgusti otse silma magamise ajal, ja ei saa magada), 
teine, et ööseks võetakse vool ära ja ei saa TV-d vaadata (Ööseks võetakse kambris ära 
elekter, kuigi kinnipeetav peab maksma TV ja veekeedu kannu eest iga kuu elektriraha 5.50 
eurot). Oli ka neid, kes igatsesid suurema privaatsuse järele (5). Keegi kaebas kaasvangide 
halva käitumise üle: Плохое отношение заключенных (сильных, наглых) к другим 
заключенным /vangide (tugevate, jultunute) halb suhtumine kaasvangidesse/;  Плохое 
отношение заключенных к работникам тюрьмы /vangide halb suhtumine 
vanglatöötajatesse/. 

 

TALLINNA VANGLA 116 vastajast andis negatiivseid kommentaare 66 (57%), sh naistest 
46% ja meestest 71%. 

Ka Tallinna vangla naiste seas oli palju negatiivseid märkusi  personali teemal (10) 
(ebainimlik suhtumine teenistujate poolt (mitte kõigi)), arstiabi (7) ja suitsetamiskeelu (6 )üle. 
Üldiselt ei erinenud kaebused juba eelmainitutest: vähe võimalusi sporti teha, lähedastega 
suhelda, töötada, palka saada (kokku 12). Oli ka rahulolematuid toiduga (7).  

Tallinna vangla meeste kaebused sarnanevad teiste vanglate vastajate kaebustel, milles 
keskmisest sagedamini korduvad: personali suhtumine (9), arstiabi kättesaamatus või 
pealiskaudsus (9), toit (7). Olmeprobleemidest (7) rõhutatakse viletsaid pesemisvõimalusi 
ja külmikute puudumist. Vähe on saada tööd ja eriti vähe palka (6): За работу платят 
мало и зарплату в тюрьме не повышали 10 лет. Если человек пытается погасить 
свои долги перед государством, что за счёт зарплаты это сделать практически 
невозможно! /töö eest makstakse vähe ning töötasu ei ole tõstetud 10 aastat. Kui inimene 
püüab kustutada oma võlga riigi ees, siis palga eest ei ole seda võimalik teha!/; При 
освобождении есть возможность нарушения закона, т.к. имеется недостаток 
финансовой поддержки на первое время (место проживания и питание) /vabanedes 
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on võimalus seadust rikkuda, sest rahaline toetus elu alustamiseks on puudulik (elukoht ja 
toit)/. 

 

 

3. Lisakommentaarid 

Vastajatel oli võimalus veel midagi lisada ankeedivastustele või neid põhjendada. Seda 
võimalust kasutasid paljud ning kommentaarid olid pikad ja kibestunud.  

Sagedasti esinev teema oli avavangla ja raskused sinna pääsemisega. Tuntakse muret 
edasise elu pärast vabaduses, kus pole veel vahendeid ega enam eneseusku. 
Vanglasisese olme puhul korduvad juba mainitud hädad: puuduvad külmikud, kaupluses on 
väga väike valik, pliidid on keelatud, ühe sektori vangide karistamiseks karistatakse ka kõiki 
teisi sektoreid.  

Mõned väljavõtted paljudest: 

 Üldjuhul Eesti vanglate süsteem on liiga karm. Siin ei võeta mitte ainult vabadus vaid 
ka väärikus. Välja saamiseks siht kaob silme eest, mitte midagi pole kindlalt, kõik käib 
ehku peale või siis pead lootma kuidas kohtunikul tuju on. Suur karistus on juba see, kui 
võetaks vabadus ja piirata seda veel nii julmalt kinnioleku aja jooksul, ajab inimesed 
hulluks seega on paljud inimesed kurjad, stressis, mis omakorda põhjustavad probleeme, 
tülisid nii kinnipeetavate vahel kui ka kinnipeetavate ja valvurite vahel. Värsket õhku ehk 
jalutama saab väga vähe aega 
 За совершение преступления я, как и другие люди, получил наказание. В 
тюрьме происходит полное беззаконие, нарушение прав человека, унижение, 
враньё, оговор и многое другое. Однако тюремные служащие остаются 
почётными гражданами, не презираемые никем. Они не несут никакой 
ответственности. Однако из-за их действий люди лишаются семй, страдают 
морально и физически, осовбождаясь при этом больными, с раздавленной 
психикой и презираемые обществом. Кто за это понесёт ущерб? Кто ответит 
за беззаконие? /Kuritöö sooritamise eest sain mina, nagu ka teised inimesed, karistuse. 
Vanglas toimub täielik seadusetus, inimõiguste rikkumine, alandus, valetamine, 
möödarääkimine jne. Sellegipoolest jäävad vanglatöötajad lugupeetud kodanikeks, keda 
keegi ei põlga. Nad ei vastuta mitte millegi eest, kuigi nende tegevuse tõttu jäävad 
inimesed ilma peredest, kannatavad moraalselt ja füüsiliselt, on vabanedes haiged, 
murtud psüühikaga ja ühiskonnas põlatud/ 
 Haridust (nt.kõrgharidus) ei võimaldata jätkata ning see on absoluutselt vale, sest 
kõrgharidus on seaduskuuleka elu alus ja teie "õpiku" järgi RH-s "kaitsetegur". 
Avavanglasse pääsemine on täiesti võimatu, kui ei ole narkomaan narkosektorist, keda 
sinna suunatakse eelisjärjekorras. 
 Vangistust on võimalik läbi viia inimlikumalt, aga Eestis lähtutakse ainult 
"riskiprotsentidest" ja seda tehakse põlgustundega. Iga kord, kui midagi üritad küsida, 
saad vastuseks:"Aga mida sa siis ronisid siia, kui siin nii halb on?!Töökohti pole vanglas 
piisavalt, koridore koristab 10-15 inimest korraga 1 tund päevas  ja seda nimetatakse 
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"tööharjumuse tekitamiseks". Minu muredest huvituvad vanglas ainult 2 inimest-
kirikuõpetaja ja klassijuhataja koolis. Riskihindamine toimub täiesti arusaamatult ja riske 
maandada pole võimalik. Kõrgohtlikkust pole võimalik maha saada ehk siis ma lahkun 
vanglast statistiliselt sama ohtlikuna ühiskonnale kui sisse tulles. Avavanglas, kus 
inimesed peaksid resotsialiseeruma, jälitatakse inimesi, et nad kellegagi juttu ei räägiks. 
Sa oled nagu klaaskastis. Oled väljas, aga ei ole ka. Liiga lihtsalt saadetakse avavanglast 
inimesi tagasi. Köögis ei osata süüa teha, toit tehakse valmis pool päeva ette ja jäetakse 
termostesse edasi hauduma ja lõunaks on ükskõik, milline roog see ka poleks, pudruks 
küpsenud. Kontaktisikud teevad ainult pool oma tööst, kuna vangid ei tunne ja nendega 
on lihtne manipuleerida, valetatakse ja keeldutakse väljastamast näit. riskihindamise 
koopiaid või kohtusse saadetud iseloomustusi, et kinnipeetav ei saaks õigel ajal vaiet 
esitada. Arstid kohtlevad sind nagu idiooti, kes isegi tähestikku ei tunne ning puudub 
igasugune tagasiside. Annad analüüsid ära, aga keegi ei ütle, mis tulemused olid. 
Kõrgohtlikke tuleks ka avavanglasse lubada, pika karistusega inimesed rikuvad kõige 
vähem korda.   
 Вся тюремная система неправильная. Здесь люди просто деградируют. 
Социальная программа просто ненужная. Порой чувствуешь себя униженным, 
никчемным человеком. Кыргохтлик (особо опасен) они вешают абсолютно всем, 
ну почти всем. Так как на каждого особо опасного они получают дополнительные 
деньги от Евросоюза. Также они получают дополнительные деньги на 
наркоманов и чтобы стать наркоманом, достаточно сказать, что ты наркоман. 
И ты попадешь в наркосектор, оттуда и уйти легче. Ососбо опасного они не 
снимают даже если ты сидишь без нарушений и прошел все социальные 
программы и т.д. Они делают все, чтобы люди не выходили. Это своего рода 
бизнес, где крутятся бешеные деньги. Если здесь построят еще 3 тюрьмы, мест 
не будет хватать. Они зажимают все больше и больше. Запретили курить - 
разве это не нарушение прав человека? Они стараются унизить во всем. /Kogu 
vanglasüsteem on ebaõige. Inimesed siin lihtsalt degradeeruvad. Sotsiaalprogramm on 
tarbetu. Aeg-ajalt tunned end alandatud, väärtusetu inimesena. Kõrgohtliku staatuse nad 
virutavad absoluutselt kõigile, st peaaegu kõigile, sest iga kõrgohtliku eest saavad nad 
Euroliidult lisaraha. Täiendavat raha saavad nad ka narkomaanide pealt ja selleks, et 
saada narkomaaniks, piisab, kui ise ütled, et oled narkomaan. Ja satudki narkosektorisse, 
kust on juba kergem minema saada. Kõrgohtlikku ei võta nad maha ka siis, kui istud ilma 
mingite rikkumisteta, teed läbi kõik sotsiaalprogrammid jms. Nad teevad mida iganes, et 
inimesed ära ei läheks. See on omamoodi äri, kus liiguvad pöörased rahad. Kui siia ka 
veel 3 vanglat ehitataks, ei jätkuks ikka kohti. Nad pigistavad aina rohkem ja rohkem. 
Suitsetamine keelati – kas see ei ole inimõiguste rikkumine? Nad püüavad sind igati 
alandada./ 
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Lisa 1. Eestikeelne küsitlusankeet 
 

 

VANGLA ELUKVALITEEDI MÕÕTMINE  
 

KINNIPEETAVA KÜSIMUSTIK 
 
    

Käesolev küsimustik mõõdab kinnipeetavate elukvaliteeti ning selle koostas 
Cambridge’i Ülikooli Vanglate Uurimiskeskuse uurimisrühm. Küsimustik on tõlgitud ja 
Eesti oludele vastavaks viidud Justiitsministeeriumi poolt. 
 
Vastamine on vabatahtlik ning Teil on õigus igal ajal küsitluses osalemisest ilma 
põhjendust esitamata loobuda. See ei mõjuta kuidagi Teie vanglast  vabastamist, 
kohtlemist vanglas ega muid õigusi ega soodustusi. Uuringus osalemine annab 
võimaluse jagada oma arvamust praeguse vangistuse raames selles vanglas omandatud 
kogemuste kohta. Uuringu tulemused esitatakse üldistatud kujul Justiitsministeeriumile 
ja vangla juhtkonnale ning neid kasutatakse vanglakeskkonna parandamiseks.  
 
Küsimustikule pole tarvis oma nime kirjutada. Vastused on täiesti anonüümsed ning 
vastaja isik ei ole uuringu läbiviijatele tuvastatav.  
 
Küsimustiku esimeses osas palume Teil anda  taustainfot. 
 
Teises osas esitatakse küsimusi Teie elukvaliteedi kohta vanglas, kus Te praegu viibite, 
ning Teie kogemuse kohta, mis puudutab Teie kokkupuudet kohtu ja prokuratuuriga. 
 
Kolmandas osas palutakse Teil nimetada kolm kõige positiivsemat ja kolm kõige 
negatiivsemat aspekti Teie elu kohta selles vanglas, samuti on jäetud ruumi 
lisakommentaaride jaoks. 
 
Küsimustiku täitmiseks kulub umbes 30 minutit.  
 
Kui soovite millegi kohta selgitust või Te ei saa küsimusest täpselt aru, küsige julgesti 
abi küsitlejalt.  
 
 

 
 
 
 

Täna Teid küsitluses osalemise eest! 
 

Justiitsministeerium 
Turu-uuringute AS 
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Vastamiseks märkige sobiva vastusevariandi juures olevasse kasti rist.  
1. Kui vana Te olete?    

 18–20-aastane  � 

 21–25-aastane  � 

 26 –30-aastane   � 
 31–40-aastane   � 
 41–50-aastane   � 

 51-aastane või vanem  � 
 
 
2. Kui kaua Te olete (praeguse vangistuse raames) vanglakaristust kandnud? 
     
     

 Alla 1 kuu    � 

 1–6 kuud   � 
 7–12 kuud   � 
 13–24 kuud   � 
 Üle 2 aasta   � 
 
 
 

3. Kas see on Teie esimene kord vanglakaristust kanda?   
   

 Jah  � 

 Ei � 
 

Kui olete varem vanglas olnud, siis palun vastake ka küsimustele 4 ja 5:  
4. Kui mitu korda Te olete varem vanglas olnud?    

 Ühe korra    � 

 2–5 korda    � 
 6–9 korda   � 
 10 korda või rohkem � 

  
  

 

5. Kas Te olete varem selles vanglas olnud?   

 Jah � 
 Ei � 
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Küsimus kõigile: 

6. Kui pikk on Teie vangistus? 

 Alla ühe aasta   � 
 1–2 aastat   � 
 3–5 aastat   � 
 6–10 aastat   � 
 11–15 aastat  � 
 Üle 15 aasta   � 
 Ma ei tea   � 

7. Kui vana Te olite, kui Teid esimest korda süüdi mõisteti?   
 14–15-aastane  � 
 16–18-aastane  � 
 19–21-aastane  � 
 Üle 21-aastane  � 

 
 

8. Kui palju aega (ligikaudu) olete Te kogu oma elu jooksul vanglas viibinud?  
 Alla 1 aasta   � 
 1–2 aastat   � 
 3–5 aastat   � 
 6–10 aastat   � 
 Üle 10 aasta   � 

 

9. Millistes tegevustes olete Te viimase aasta jooksul vanglas osalenud? Soovi korral 

märkige mitu vastust.  

        Riigikeeleõpe     �    

Üldharidus/kutseharidusõpe   � 
Osalen sotsiaalprogrammis   � 
Töötan      � 
Muu tegevus     � 
Pole tegevustes osalenud vanuse tõttu  � 
Pole tegevustes osalenud tervislikel põhjustel �  

Pole tegevustes osalenud muudel põhjusel � 
 

Kui valisite „Muu tegevus“, siis palun lisage täpsustus………………........ 
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10. Mis on Teie kodakondsus? 
                                                                                                         

Eesti kodakondsus � 
    Muu riigi kodakondsus, palun täpsustage:…………….. � 

Määratlemata kodakondsus � 
 
11. Kas olete usklik? Kui jah, siis millist usku Te olete? 

Pole usklik  �  Judaist    � 
Kristlane  �  Moslem  � 
Budist   �  Muu religioon  � 
Hinduist  �    

 
 

 Kui valisite „Muu religioon“, palun täpsustage………………........ 

 

 
Kui vastasite, et olete usklik, siis palun vastake ka küsimusele 12: 

12. Kas Teil on võimalik selles vanglas, kus praegu viibite, soovi korral oma 
usutavasid järgida? 

 Jah    � 

 Ei    � 
 Ei tea / Ma ei taha  � 

 
 

Küsimus kõigile: 

13. Kui palju aega veedate tavaliselt päevasel ajal oma kambrisse lukustatuna? 

Enamasti üle kuue tunni              � 
Enamasti alla kuue tunni � 
 

 
 

14. Kas lukustamata aeg jäetakse tihti ära?   

  Jah � 
 Ei � 
 

 
 

15. Kas olete selles vanglas viibinud eraldatud lukustatud kambris või kartseris (VangS § 
69)?  
          Jah � 

Ei � 
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16. Kas Te olete selles vanglas (praeguse vangistuse ajal) osa võtnud sotsiaalse 
rehabilitatsiooni programmidest? Märkige palun kõik programmid, millest olete osa võtnud. 

     Agressiivsuse asendamise treening   � 

    Eluviisitreening      � 

    EQUIP       � 

    Igapäevane valik (12 sammu)    � 

    Jõud muutuda      � 

    Liiklusohutusprogramm     � 

    Minu valik      � 

    Multidimensionaalne pereteraapia   � 

    Motivatsiooniprogramm VÕIDA   � 

    MQPL       � 

    Pere- ja paarisuhte vägivalla vähendamine  � 

    Seksuaalkurjategijate rehabilitatsiooniprogramm  � 

    Sotsiaalsete oskuste treening    � 

    Tee       � 

    Usk ja teadmine      � 

    Uus Suund      � 

    Viha juhtimine      � 

    Õige hetk      � 
    Muu programm      � 

Pole ühestki programmist osa võtnud   � 
 

Kui valisite „Muu programm“, palun lisage täpsustus………………........ 
 

17. Kas Teie suhtes on selles vanglas, kus praegu viibite, rakendatud 
distsiplinaarkaristust? 

          Jah � 
Ei � 

    

Kui vastasite jaatavalt, palun täpsustage, mitu korda…….…….……….. 
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18. Kas Teie suhtes on selles vanglas, kus praegu viibite, vanglaametnike poolt rakendatud 
täiendavaid julgeolekuabinõusid (nt käerauad, nui jms.)?    
           

          Jah � 
Ei � 

 
 
 

19. Kas Te olete kunagi üle 2 päeva (k.a) psühhiaatriahaiglas viibinud?  
           

          Jah � 
Ei � 

 
 

20. Kas Te olete kunagi endale ise tahtlikult vigastusi tekitanud?   

   
 Ei, ma ei ole kunagi ennast ise vigastanud. � 
 Jah, ainult väljaspool vanglat   � 
 Jah, ainult vanglas      � 

 Jah, nii vanglas kui ka väljaspool vanglat � 
 
21. Kas Te olete kunagi üritanud sooritada enesetappu?    

 Ei, ma ei ole kunagi üritanud teha enesetappu � 
 Jah, ainult väljaspool vanglat   � 
 Jah, ainult vanglas     � 

 Jah, nii vanglas kui ka väljaspool vanglat � 
 

 
 

22. Kas Te tarbisite enne vanglasse sattumist narkootilisi aineid (v.a alkohol)? 
Jah � 
Ei � 

 
23. Kas Teil oli enne vanglasse sattumist probleeme narkootikumide või alkoholi 
kuritarvitamisega?                                                                                   
 Ei, mul ei esinenud probleeme     � 
 Jah, ainult alkoholiga    � 
 Jah, ainult narkootikumidega       � 
 Jah, nii narkootikumide kui ka alkoholiga  � 

 



 

  
  

 Palun pöörake lehte 

7

Kui Teil oli enne vanglasse jõudmist narkootikumide või alkoholi kuritarvitamise 

probleem, siis vastake ka küsimusele 24: 
 

24.Kas Teil oli vanglasse saabumisel vaja abi võõrutusega narkootikumidest või 
alkoholist?         

Ei, mul ei olnud võõrutust vaja      �

 Jah, mul oli ainult narkootikumidega seotud võõrutust vaja   � 
 Jah, mul oli ainult alkoholiga seotud võõrutust vaja     � 
 Jah, mul oli vaja alkoholi ja narkootikumidega seotud võõrutust   � 

Küsimus kõigile: 

25.Kas selles vanglas, kus Te praegu viibite, on narkootikumid kättesaadavad? 
           

          Jah � 
Ei � 

 
26.Kas selles vanglas, kus Te praegu viibite, on kättesaadav uus narkootikum relevin?
           

          Jah � 
Ei � 

27.Kui palju aega on möödas Teie viimasest alkoholitarbimisest?   
     

 Alla 1 kuu    � 

 1–6 kuud   � 
 7–12 kuud   � 
 13–24 kuud   � 
 Üle 2 aasta   � 
 

28.Kas Teil käiakse selles vanglas, kus praegu viibite, külas?    

          Jah � 
Ei � 

 

29.Kas praegune vangla asub Teie kodupiirkonna läheduses? (kui vanglast kodupiirkonda 
jõudmiseks kulub tund aega või vähem, loetakse see vangla kodupiirkonna lähedal asuvaks)
           

          Jah � 

Ei � 
30.Kas Te suhtlete selles vanglas olles regulaarselt oma pereliikmetega (telefoni või posti 
teel või külaskäikude kaudu)?      

Jah � 
Ei � 
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VANGLA ELUKVALITEEDI MÕÕTMINE  
 

2. osa 
 

 

Küsitluse teises osas on küsimused selle kohta, kuidas hindate vanglas kogetavat elukvaliteeti.  
On väga oluline, et vastaksite järgnevatele küsimustele, pidades silmas just seda vanglat, 
kus Te parasjagu viibite, ja seda praeguse vangistuse raames, mitte vanglaid, kus olete 
olnud varem või varasemaid vangistusi.   
 
Lugege iga väide tähelepanelikult läbi ja tõmmake ring ümber sellele vastusevariandile, mis 
Teie kohta kõige enam sobib. Valige iga küsimuse juures ainult üks vastus ja pöörake 
tähelepanu sellele, et kõik küsimused saaksid vastatud. Küsimustiku täitmisel pole ajalimiiti, 
kuid et see on küllaltki mahukas, ei tasu ühe küsimuse juures liiga kaua mõelda.  Küsige abi, kui 
Te ei mõista mõnd väidet või selles sisalduvat sõna. Suur tänu koostöö eest! 
 

 
KÜSIMUS 
 

 
PALUN TÕMMAKE IGA JÄRNEVA KÜSIMUSE JUURES 

RING ÜMBER VASTUSEVARIANDI, MIS KIRJELDAB 
KÕIGE TÄPSEMALT TEIE KOGEMUST SELLES VANGLAS  

 

1. Kui  vanglasse 
saabusin, tundsin, et minu 
eest kantakse hoolt.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

2. Vanglas on asjad 
kontrolli all.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

3. Ma peaksin avavanglas 
olema. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

4. Mul ei ole teiste 
kinnipeetavatega 
probleeme.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

5. Vanglas on töötajate ja 
kinnipeetavate vahelised 
suhted head.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

6. Vanglatöötajad 
toetavad mind, kui mul 
seda vaja on.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

7. Vangla töö on hästi 
organiseeritud. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

8. Reeglite rakendamisel 
kohtlevad vangla töötajad 
kinnipeetavaid õiglaselt.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

9. Privileegide (eeliste) 
võimaldamisel kohtlevad 
vangla töötajad 
kinnipeetavaid õiglaselt.  

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 
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10.  Vanglas antakse ja 
võetakse soodustusi 
õiglaselt.  

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

11. Mind koheldakse 
inimlikult.  Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

12. Prokuratuur austas 
minu seaduslikke õigusi 
süüdistatavana. 

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

13. Vanglas on tõhus 
järelevalve.  Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

14. Vanglas ei ole ühtegi 
kohta, kuhu saaksin minna 
nii, et töötajaskond mind 
pidevalt ei jälgiks.  

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

15. Töötajaskond aitab 
kinnipeetavatel oma 
peredega kontakti hoida.  

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

16. Ma usaldan  vangla 
töötajaid.  Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

17. Saan juhiseid selle 
kohta, kuidas elada pärast 
vabanemist 
seadusekuulekat elu.  

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

18. Mina saan oma 
sektsiooni 
vanglaametnikega hästi 
läbi.  

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

19. Parim viis vanglas asju 
ajada on olla viisakas ja 
tegutseda ametlike kanalite 
kaudu.  

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

20. Vähemalt üks 
töötajatest on mind mõne 
probleemi esinemisel 
olulisel määral aidanud.  

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

21. Kohus austas minu 
seaduslikke õigusi 
kohtualusena. 

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

22. Üldiselt kohtlevad 
vanglatöötajad mind 
õiglaselt.  

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 
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23. Vangla 
vastuvõtuprotsess aitas 
mul mõista, milline 
päevakava mind eest 
ootab. 

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

24. Mind koheldakse  
vanglas kui väärtuslikku 
inimest.  

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

25. Vanglas esineb 
küllaltki palju 
ähvardamist/kiusamist.  

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

26. Üldjuhul tunnen, et  
vanglas kantakse minu eest 
hoolt.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

27. Vanglas pööratakse 
minu vajadustele 
tähelepanu.  

Täiesti nõus Nõus 

 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 
Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

28. Prokuratuur on oma 
tegevuses õiglane ja 
erapooletu. 

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

29. Vanglas kehtivad 
reeglid ja eeskirjad tehti 
mulle töötajate poolt hästi 
selgeks.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

30. Tunnen, et tulen siin 
oma emotsioonidega toime.  Täiesti nõus Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

31. Enamik töötajatest 
räägib minuga lugupidaval 
moel.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

32. Mulle antakse piisavalt 
võimalusi isikliku hügieeni 
eest hoolitsemiseks.  

 

Täiesti nõus 

 

Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 

Ei ole nõus 

 

Ei ole üldse nõus 

33.  Vangla töötajad 
räägivad asjadest nii, nagu 
need on.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

34. Vanglas langetatakse 
minu kohta otsuseid ilma, 
et neid mulle piisavalt 
selgitataks.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

35. Mõnikord koheldakse 
mind vanglas alandavalt.  

 

Täiesti nõus 

 

Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata 

 

Ei ole nõus 

 

Ei ole üldse nõus 
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36. Ma tunnen, et teised 
vangid mind ei ohusta (ei 
saa tekitada mulle 
vigastusi, mind kiusata või 
ähvardada).  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

37. Avavanglasse 
pääsemiseks seatud 
nõudmisi on siin võimatu 
täita. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

38. Mind koheldakse siin 
inimesena. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

39. Mina leian, et selles 
vanglas on 
distsiplinaarkaristuste 
määramine enamasti 
ebaõiglane.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

40. Vanglas ei pöörata 
riiklikele tähtpäevadele 
mitte mingisugust 
tähelepanu.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

41. Vangla töötajatel on 
piisavalt kogemusi ja 
oskusi tegelemaks 
teemadega, mis on mulle 
olulised.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

42.  Vanglas on sobivad 
olud selleks, et saaksin 
oma välimuse korralikuna 
hoida.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

43. Kui teed vanglas 
midagi valesti, kasutavad 
töötajad karistust ainult 
juhul, kui kõik teised 
meetodid on juba ära 
proovitud.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

44. Olen vanglas mõelnud 
enesetapu peale.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

45. Töötajad norivad 
kinnipeetavaid/tekitavad 
vaidlusolukordi.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 
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46. Parim viis vangistuse 
kandmiseks on tegeleda 
oma asjadega ja hoida 
teistest kinnipeetavatest 
eemale. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

47. Selleks, et vanglas 
midagi ära teha, tuleb 
probleemist korduvalt 
rääkida.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

48. Järelevalve 
kinnipeetavate üle on 
vanglas halval tasemel.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

49. Siinne kord julgustab 
mind vabanemisele 
mõtlema ja sellega seoses 
plaane tegema.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

50. Vanglas tehakse sinu 
heaks midagi ainult siis, 
kui sa õigele inimesele 
meeldid.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

51. Enesetapuriskiga 
kinnipeetavaga 
tegeletakse vanglas 
asjatundlikult. 

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

52. Vanglatöötajad ei taha 
eriti kinnipeetavatele 
vastu hakata. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

53. Vanglas usaldatakse 
kinnipeetavaid.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

54. Parim viis vangistust 
kanda on mõnede väheste 
inimestega kokku hoida.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

55. Siinsed töötajad on 
minu vastu sõbralikud.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

56. Mul ei ole  vanglas 
oma igapäevaelu üle 
kontrolli.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

57. Vanglas ei selgitata 
kinnipeetavatele nende 
suhtes tehtud otsuste 
põhjuseid.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 
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58. Mul on raskusi öösel 
magamisega.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

59. Tunnen, et olen 
siinsesse süsteemi 
takerdunud.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

60. Nõrku kinnipeetavaid 
kasutatakse julmalt ära ja 
neist saavad  vanglas 
ohvrid.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

61. Üldiselt kaitsevad 
kohtud rikaste ja 
võimukate huvisid 
tavainimeste omadest 
rohkem. 

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

62. Vangla töötajaskond 
on minu suhtes üles 
näidanud huvi ja 
mõistmist.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

63. Vanglas on 
narkootikumide 
kasutamine küllaltki 
levinud.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

64. Minu elutingimused  
vanglas on halval tasemel.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

65. Minu 
vangistuskogemus selles 
vanglas on olnud eriti 
stressirohke.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

66. Vanglas pean iga 
tegevuse juures ettevaatlik 
olema, sest seda võidakse 
minu vastu kasutada.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

67. Üldiselt tunnen, et 
pigem „istun oma aja 
ära“, mitte ei kasuta aega 
rehabiliteerumiseks.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

68. Vanglas liikumine (sh 
sektsiooni ja sektsioonist) 
on üleliia kontrollitud.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

69. Töötajad räägivad 
kinnipeetavatega kui 
võrdsetega.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 
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70. Ma tunnen, et vangla 
töötajad mind ei ohusta (ei 
saa tekitada mulle 
vigastusi, mind kiusata või 
ähvardada).  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

71. Kohus teeb üldjuhul 
õiglaseid ja erapooletuid 
otsuseid. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

72. Vanglas pean kõigi 
suhtes ettevaatlik olema.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

73. Vanglat juhivad pigem 
kinnipeetavad kui 
töötajad.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

74. Vangla on hästi 
organiseeritud.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

75. Vanglas esineb 
küllaltki vähe 
ähvardamist/ kiusamist. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

76. Erinevate 
kinnipeetavate rühmade 
vahel on siin palju 
probleeme.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

77. Vanglasse saabudes 
olin mures ja segaduses.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

78. Esimestel vanglas 
viibitud päevadel pööras 
vangla töötajaskond mulle 
piisavalt tähelepanu.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

79. Vanglatöötajad 
kohtlevad mind 
lugupidavalt.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

80. Vanglas langetatakse 
minu kohta otsuseid, mis 
ei sõltu minust.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

81. Vanglas reageerivad 
töötajad erakorralistele 
sündmustele kiiresti.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

82. Prokuratuur käitub 
rikaste ja võimukate 
suhtes tavainimesega 
võrreldes leebemalt. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 
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83. Vanglas on vangide 
isiklik turvalisus hästi 
tagatud.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

84. Vangla töötajad 
käituvad  ausalt ja 
väärikalt.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

85. Mind julgustatakse  
vanglas oma eesmärkide 
nimel tööd tegema.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

86. Kui mul on  vanglas 
vaja midagi teha, saan 
asja enamasti korda aetud 
näost-näkku vestlusega.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

87. Tundsin ennast 
esimese kolme vanglas 
veedetud päeva vältel 
väga üksikuna.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

88. Vanglas ei tea kunagi 
kindalt, kuidas sinusse 
parajasti suhtutakse.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

89. Ükskõik kus ma selles 
vanglas viibin, tunnen, et 
olen lõksus.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

90. Olen  vanglas pidevas 
pingeseisundis.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

91. Saan  vanglas 
töötajaskonna 
juuresolekul olla 
pingevabalt ja n-ö olla 
mina ise.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

92. Vanglas on liiga vähe 
töötajaid.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

93. Mul on sellest vanglast 
valusad kogemused.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

94. Vanglas julgustatakse 
mind teisi inimesi 
austama.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

95. Vanglas veedavad 
vangid liiga palju aega 
oma kambritesse 
lukustatuna.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 
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96. Mul on teiste 
kinnipeetavatega 
probleeme. 

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

97. Vangla teeb head tööd 
narkoprobleemidega 
kinnipeetavate 
toimetuleku 
parandamises.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

98. Vanglas on 
kinnipeetavate seas 
võimuhierarhia.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

99. Kui vangid  vanglas 
reegleid rikuvad, ei tee 
töötajaskond sellest välja.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

100. Vanglas kehtestatud 
reegleid kohaldatakse 
kõikidele võrdselt. 

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

101. Üldjuhul kardan ma 
siin enda füüsilise ohutuse 
pärast. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

102. Minu arvates kohtleb 
õiguskaitsesüsteem 
inimesi ebaõiglaselt. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

103. Mõned kindlad 
kinnipeetavad juhivad 
tegelikult elu selles 
vanglas. 

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

104. Pean vanglas 
hakkama saamiseks asju 
ostma ja müüma. 

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

105. Vangla võimaldab 
kokkusaamisi lähedastega 
piisavalt tihti.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

106. Igaks 
kokkusaamiseks on 
piisavalt aega.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

107. Vangla otsused 
põhinevad ainult valve 
tagamisel.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 



 

  
  

 Palun pöörake lehte 

17

108. Vanglas on mul selge, 
mida tuleb teha, et 
avavanglasse 
saada/ennetähtaegselt 
vabaneda.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

109. Minu arvates on Eesti 
seadused ebaõiglased. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

110. Enesele 
kehavigastuste tekitamise 
ja enesetappude 
ärahoidmine on  vanglas 
väga olulised.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

111. Vanglas austatakse 
minu seaduslikke õigusi 
kinnipeetavana.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

112. Siin veedetud aeg 
tundub olevat võimalus 
enda muutmiseks.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

113. Mind ei kohelda siin 
inimesena.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

114. Vanglas ei kohelda 
kinnipeetavaid väärikalt.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

115.  Mul on siin piisavalt 
võimalusi oma eluruumi 
puhta ja korralikuna 
hoidmiseks.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

116. Vanglas pead 
kuuluma mõnda rühma, 
et hakkama saada.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

117. Mul on vanglas 
viibimise ajal võimalik 
oma perekonnaga 
piisavalt suhelda.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

118. Kui mul on 
terviseprobleeme, on 
sektsiooni töötajad minu 
abistamisest huvitatud. 

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

119. Kohtus selgitati mulle 
alati minu suhtes tehtud 
toiminguid ja otsuseid. 

Täiesti nõus Nõus 
 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 
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120. Kui vanglas minu 
kohta olulisi otsuseid 
langetatakse, koheldakse 
mind kui indiviidi.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

121. Vanglas viibitud aeg 
tundub tõepoolest kui 
karistus.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

122. Vanglas põhjustavad 
narkootikumid 
kinnipeetavate vahel palju 
probleeme.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

123. Vanglas ei ole 
töötajate rollid piisavalt 
selgelt määratletud.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

124. Vanglas viibimise 
ajal on mind õpetatud, 
kuidas kuritegelikust 
käitumisest loobuda.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

125. Prokuratuur on mind 
ebaõiglaselt kohelnud.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

126. Vangla 
vastuvõtuprotsess aitas 
mul mõista, milline 
päevakava mind ees 
ootab.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

127. Vangla 
eralduskambrites 
koheldakse kinnipeetavaid  
viisakalt.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

128. Vanglas kehtiv kord 
võimaldab mul iseseisvalt 
otsustada.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

129. Kõigile enesevigastusi 
tekitavatele 
kinnipeetavatele 
võimaldatakse vanglas 
töötajate poolt vajalik 
hoolitsus ja abi.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

130. Saan vanglas teiste 
kinnipeetavate 
juuresolekul olla 
pingevabalt ja n-ö olla 
mina ise.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 
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131. Vanglas kehtiv kord 
ei ole liigselt minu õigusi 
piirav. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

132. Mulle mõistetud 
karistus on ebaõiglane. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

133. Vangla ei tegele eriti 
narkootikumide vanglasse 
toomise takistamisega.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

134. Vanglas ei lubata 
kinnipeetavate vahelist 
kiusamist.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

135. Vanglas viibides on 
raske mitte võlgadesse 
sattuda.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

136. Vanglas hoolitakse 
ainult minu 
riskifaktortest, mitte 
sellest, milline inimene ma 
tegelikult olen.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

137. Prokuratuuris 
selgitati mulle alati kõiki 
toiminguid ja otsuseid.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

138. Kinnipeetavad, kes 
saabuvad vanglasse 
narkoprobleemiga, saavad 
vajalikku abi, et võõrutus 
oleks ohutu.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

139. Vanglas 
rakendatakse ohjeldus-
meetmeid põhjendatult.  

Täiesti nõus Nõus 
Nii ja naa/ ei oska 

vastata Ei ole nõus Ei ole üldse nõus 

140. Vanglas on võimalik 
säilitada oma isikupära.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

141. Kiusamise ohvrid 
saavad olukorraga 
toimetulekuks vajalikku 
abi.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

142. Kinnipeetavaid, kes 
end tahtlikult vigastavad, 
peetakse pigem tähele-
panuotsijateks kui 
inimesteks, kel on tarvis 
abi. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 
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143. Vanglas tehakse kõik 
mis võimalik, et aidata 
kinnipeetavatel peale 
vabanemist 
õiguskuulekalt elada.  

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

 

144. Siinne vangla on 
korralik asutus. 

 
Täiesti nõus 

 
Nõus 

Nii ja naa/ ei oska 
vastata 

 
Ei ole nõus 

 
Ei ole üldse nõus 

145. Kuivõrd usaldusväärsed on Teie hinnangul järgmised inimesed või organisatsioonid? 
Vastamiseks kasutage 10-pallist skaalat, kus 1 tähendab, et Te seda institutsiooni üldse ei 
usalda, ja 10 tähendab, et usaldate täielikult. Vastamiseks tõmmake ring ümber sobiva 
numbri. 

 Üldse ei 
usalda 

        
Usaldan 
täielikult 

Eesti riigikogu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Euroopa Liit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioon (ÜRO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kohus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prokuratuur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vanglatöötajad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meditsiinitöötajad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Psühholoogid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kirikuõpetajad/kaplanid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Teadlased 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tugiisikud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

146. Palun tõmmake skaalal 1–10 (kus 1=madalaim ja 10=kõrgeim) ring ümber numbri, 
mis kirjeldab Teie arvates kõige paremini  vanglas kinnipeetavatele võimaldatud 
elukvaliteedi taset (pidades kvaliteedi all silmas üldist kohtlemist, mida olete vanglas 
kogenud). 

Madalaim 
elukvaliteedi 

tase 
        

Kõrgeim 
elukvaliteedi 

tase 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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147. a) Mis on Teie jaoks 3 kõige positiivsemat asja vanglaelu juures? 
 
 

1……………………..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  

3………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 

b) Mis on Teie jaoks 3 kõige negatiivsemat asja vanglaelu juures? 
 

1……………………..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  

3………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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148. Kas soovite veel midagi lisada või hinnanguid põhjendada? 
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Palun võtke minut või kaks aega kontrollimaks, et vastasite 

kõigile küsimustele. 

 

Palun pange täidetud küsimustik selleks antud ümbrikusse. 

Kleepige ümbrik kinni ja andke see küsitlejale. 

 

Aitäh, et võtsite küsitlusest osa! 


