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§ 1 ULDSÄTTED

Sisekorraeeskiri sisaldab vangistusseadust ja vastavalt sellele väljä antud sätteid ja määrustest 
täpsemaid määräsi vangla territooriumil liikumise ja ruumide lukustatuna hoidmise kohta, 
osakondade, kokkusaamiste ja telefoni kasutamise ning vaha aja korraldamise, omandi valduses 
hoidmise ning muude samalaadsete vangla korra ulalhoidmise ja tegevuste korraldamisega seotud 
detailsete asjaolude kohta.

Vang peab täitma vangla si sekorraeeskirj a. Vangile vöib määrätä distsiplinaarkaristuse 
sisekorraeeskirja rikkumise eest eeldusel, et sisekorraeeskirj as on eraldi märgitud, et kone ali olev 
rikkumine vöib endaga kaasa tuua distsiplinaarkaristuse.

Vangile vöib määrätä distsiplinaarkaristuse ka selle eest, et ta jätab täitmata 
Kriminaalhooldusasutuse ametniku pädevuse piires vangla korra voi julgeoleku ulalpidamiseks 
antud iileskutse voi käsu. Sellise uleskutse voi käsu vöib anda sisekorraeeskirja määruse täitmiseks.

§ 2 VANGLA TERRITOORIUMIL LIIKUMINE

Vang vöib liikuda ja viibida talle määratud tegevus- ja töökohas, oma elamisosakonnas ning väljas 
liikumiseks, söömiseks ja vaba aja veetmiseks määratud kohas aegadel, mis on märgitud osakonna 
päevakorda ja Iisana olevasse kaardilisasse. Mujal vanglas voi selle territooriumil liikumine ilma 
loata on keelatud.

Ridaelamus elavatel vangidel ei ole luba viibida peamaja elamisosakonnas, millest erandina 
kokkulepitud kokkusaamised ametnikega ning haigus- ja hädajuhtumid. Vastavalt peamaja 
elamisosakonnas elavatel vangidelei ole luba viibida ridaelamu territooriumil muul ajal kui ilma 
järelevalveta ja järelevalvega kokkusaamiste ajal. Ridaelamus elavate vangide vaba aja toimingud 
toimuvad vörkaia seespool vaba aja barakis ja raamatukogus päevakorras nimetatud aegadel.

Nö. saabumis- ja eksimusosakonda elämä paigutatud vangidel ei ole öigust liikuda muudes 
elamisosakondades kui omas ehk 2. elamiskorrusel. Muude osakondade vangidel ei ole öigust veeta 
aega 2. korrusel voi käia 2. korruse kambrites kulas.

Vangi liikumise eest mittelubatud territooriumil vöib määrätä distsiplinaarkaristuse.

§ 3 RIIETUMINE VANGLA TERRITOORIUMIL

Vang peab olema vangla territooriumil asjakohaselt riietunud. Vangil on kohustus kasutada töö- ja 
tegevusajal tööl ja tegevuses olles vangla personali poolt määratud kaitsevarustusi ja -riideid.

Ebaasjakohase riietumise eest vöib määrätä distsiplinaarkaristuse
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§ 4 RUUMIDE LUKUSTATUNA HOIDMINE JA LOENDUSED

Vang on kohustatud lukustama oma elutoa (=kamber) ukse ja kasutuses olevad lukuga kapid 
elutoast lahkudes. Vang peab elutoa ja kapi vötmeid kaasas kandma liikudes vanglas elutoast 
väljaspool. Vötmeid ei tohi vangla territooriumilt ära viia.

Asutuses viiakse läbi loendused päevakorras teatatud aegadel, siis peab vang oma elutoas olema. 
Loendusi vöib läbi viia ka muudel aegadel personali kaalutlusel, siis peab vang peale 
välj akuulutamise toimumist voi uleskutse saamist viivitamata oma elutuppa minema. Elutoast ei 
tohi lahkuda enne, kui on teatatud, et loendus on löppenud.

Ridaelamus algab päev päevakorras nimetatud ajal iseseisvalt. Hommikune registreerimine toimub 
vangla valvepunktis päevakorras nimetatud ajal. Ohtune loendus tehakse päevakorras nimetatud 
ajal, siis peab vang oma korteris olema. Loendusi vöib teha ka muudel aegadel, siis peab vang 
uleskutse saades viivitamata oma korterisse minema. Korterist tohib lahkuda alles siis, kui 
teatatakse, et loendus on löppenud.

Loenduste kohta antud määruste täitmata jätmise eest vöib määrätä distsiplinaarkaristuse.

§ 5 TEGEVUSES OSALEMINE JA VABA AJA TEGEVUSED

Vanglas korraldatakse töötegevust ja karistusaja kava eesmärkide teostumist toetavat ning 
töövöimet ja -ettevalmistusi parandavat tegevust. Lisaks vöib vang öppida ja osaleda ruhmavormis 
voi individuaalselt teostatavas rehabilitatsioonis. Töötamine vanglast väljaspool on vöimalik 
avaasutusetööloaga voi tsiviiltööloaga.

Vabal ajal on vangidel vöimalik öues käia, trenni teha voi veeta aega vaha aja veetmise jaoks 
reserveeritud ruumides. Vangla vöib korraldada vanglast väljapoole retki ja sportimiskordi.

Vaimulikku tegevust korraldatakse eraldi nädalakava kohaselt.

Vanglas on oma raamatukogu, mille teenuste kasutamine on vöimalik päevakorras täpsemalt 
määratletud aegadel. Raamatukogu kasutamisel peab järgima eraldi antud juhiseid.

§ 6 OSTUD

Vangil on vöimalus hankida toiduaineid ja muid isiklikuks kasutuseks sobivaid asju tellimislehega 
väljaspoolselt kaupmehelt minimaalselt kord nädalas osakonna päevakorras teatatud päevadel. 
Muude vöimalike hankimiste kohta tuleb personaliga eraldi kokku leppida.

Ridaelamus elavatel vangidel on lisaks vöimaluse teiseks poepäevaks eraldi teatatud ajal iseseisva 
toitlustamise kindlustamiseks. Öppe-, tsiviil-ja avaasutusetöö loatingimustes vöib määratleda eraldi 
poepäeva voi poepäevad ostude tegemiseks.
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§ 7 KOKKUSAAMISED

§ 7.1 Kokkusaamised järelevalve ali

Järelevalve ali kokkusaamisi korraldatakse laupäeviti, puhapäeviti ja argipuhadel. Kokkusaamised 
on igal päeval jagatud kahte riihma (I kokkusaamisruhm ja II kokkusaamisruhm). I 
kokkusaamisruhma kokkusaamisaeg on 10:30-11:55 ja II kokkusaamisruhma kokkusaamisaeg on 
12:05-13:30. Kokkusaamised korraldatakse ridaelamu kokkusaamisruumis.

Vang täidab kokkusaamisblanketi ja toimetab selle vangla osakonna kontorisse kokkusaamisele 
eelneval neljapäeval hiljemalt keli 18:00 ja enne argipuhi kokkusaamisele eelneval argipäeval 
hiljemalt keli 12:00. Kokkusaamisblanketil teatab vang kirjalikult laupäeval, puhapäeval voi 
argipiihal kokku saama tulevate isikute nimed ning selle, kumba kokkusaamisruhma vang taotleb. 
Kokkusaajad märgitakse kokkusaajate registrisse.

Vangil vöib olla uks kokkusaamine päevas ja ta hoolitseb ise kokkusaamisaja teatamise eest 
kokkusaajatele. Kokkusaajate arv uhe kokkusaadava vangi kohta ei ole piiratud, aga seda vöib 
vajadusel piirata kui ruumid kitsaks jäämä hakkavad. Kokkusaajad registreeruvad ridaelamu 
kokkusaamisruumis valvuritele. Vang kutsutakse kokkusaamisele alles siis, kui kokkusaaja on 
registreerunud. Kokkusaajate seisundit kontrollitakse, ja joobeseisundis ei saa kokkusaamisele. 
Järelevalve ali kokkusaamiselt ei tohi lahkuda samaaegselt koos kokkusaajaga, vaid kokkusaajad 
lahkuvad esmalt ja alles pärast seda lahkuvad vangid.

Vöimalik asjade uleandmine kokkusaaja ja vangi vahel peab toimuma asutuse personali kaudu.

Juhul kui vang rikub kokkusaamise tingimusi vöib talle määrätä selle eest distsiplinaarkaristuse.

§ 7.2 Kokkusaamised ilma järlevalveta (= perekokkusaamised)

Satakunta vangla Huittinen! osakonnas on kaks kokkusaamisruumi / ridaelamukorterit nö 
perekokkusaamiste jaoks. Kokkusaamisi korraldatakse vajadusel iga päev ja need algavad keli 
17:00 - 20:00 ja löppevad viimasel kokkusaamispäeval hiljemalt keli 15:00. Eraldi vöib kokku 
leppida erandlikud algamis-ja löppemisajad.

Perekokkusaamisi taotletakse perekokkusaamisblanketil. Sotsiaaltöö erijuhendaja ja 
kriminaalhooldusulemus uurivad kokkusaamise eeldusi enne kokkusaamise heakskiitmist. Vangilt 
vöib eeldada paarisuhtenöupidamist enne kokkusaamise heakskiitmist.

Täpsemad juhised ilma järelevalveta kokkusaamiste kohta leiate teadetetahvlilt ja 
saabumisjuhendist.. Esimese perekokkusaamisotsuse Iisana antakse vangile ja kokkusaajale 
täpsemad kirjalikudjuhised mida tuleb kokkusaamise ajal järgida.
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§ 8 TELEFONI, ARVUTI, INTERNETI JA SOTSIAALMEEDIA 
KASUTAMINE

Vangil on vöimalus hoida valduses oma mobiiltelefoni, milles ei ole intemetiuhenduseomadust ega 
kaamerat. Oma telefon tohib olla valduses keli 6:20 - 21:00 Oma telefoni valduseshoidmise 
tingimused ja muud asjaga seotud asjaolud määrab vangla abidirektor. Vöttes kasutusele oma 
mobiiltelefoni, peab vang kirjalikult kohustuma kinni pidama telefoni kasutamist puudutavatest 
määrustest ja tingimustest. Telefoni kasutamise kohta väljä antud määruste ja tingimuste rikkumine 
vöib viia telefoni tähtajalise kasutuskeeluni ja tingimuste ja määruste rikkumise eest vöib määrätä 
distsiplinaarkaristuse.

Lahkumisloale vöib vang oma telefoni kaasa vötta. Tsiviiltöö- ja öppeloa ning avaasutustöö 
loatingimustesse vöib seada tingimusteks ja siis anda loa oma telefoni (ka nutitelefoni) 
kasutamiseks. Loa annab abidirektor.

Elamisosakonnas on vangide kasutuses kaarditelefonid. Telefonid on prepaid-kaarditelefonid, mille 
jaoks saab osta liitumise vangla kassast. Kaarditelefonide kasutamine on lubatud pärast hommikust 
loendust umbes alates kl. 06:15 kuni kl. 22:30. Telefonikaardi kulge kinnitatud SIM-kaart 
pitseeritakse personali poolt. Telefonikaardi kulge kinnitatud SIM-kaarti ei tohi eemaldada kaardist 
ega pitserit kahjustada.

Vangile vöib anda loa vangide kasutuseks möeldud vangla intemetarvuti kasutamiseks korteri-, töö- 
, öppimise- ja muude tsiviilasjade ajamiseks. Loa vöib anda ka uhendus pidamiseks perega vöi 
muude lähedastega näiteks Skype vahendusel. Luba taotletakse kirjalikult blanketil vangla 
abidirektorilt iga kasutuseesmärgi jaoks eraldi. Juhul kui kahtlustatakse, et uhendusepidamine 
ohustab vangla julgeolekut, luba ei anta. Loatingimustes määratletakse, mis kasutuseesmärgi jaoks 
vang intemetti kasutab.

Vang ei tohi arvutiga iihendada muid seadmeid kui andmete salvestamiseks möeldud vahendi. 
Samuli ei tohi arvutisse installeerida vöi kasutada muid programme kui sinna valmis installeeritud 
programme. Arvutisse ei tohi vötta uhendust mingi muu väljaspoolse seadmega.

Lehekulje ajaloo eemaldamine on keelatud. Sellistel lehekulgedel, mis ei ole seotud loatingimuste 
kohase kasutuseesmärgiga, ei tohi käia.

Vangile vöib anda loa sotsiaalmeedia kasutamiseks erandlikult siis, kui vang öpib väljaspool 
vanglat ja öppimisega seotud ulesanded vöi kohustuslikud vestlusruhmad asuvad sotsiaalmeedias. 
Sei juhul on sotsiaalmeedia kasutus piiratud ainult öppimiseesmärgiga. Vang taotleb kirjalikult luba 
intemeti ja eraldi ka sotsiaalmeedia kasutamise jaoks vangla abidirektorilt iga kasutuseesmärgi 
jaoks. Luba kasutada intemetti ja sotsiaalmeediat kirjutatakse öppeloa tingimustesse sisse. 
Loatingimustes määratletakse, mis kasutuseesmärgi jaoks intemetti ja / vöi sotsiaalmeediat kasutada 
tohib. Juhul kui kahtlustatakse, et uhendusepidamine ohustab vangla julgeolekut, luba ei anta.

Juhul kui vang rikub sisekorraeeskirja määmsi arvuti, intemeti vöi sotsiaalmeedia kasutamise kohta 
vöi kasutab arvutit loas määratletud kasutuseesmärgi vastaselt, vöib loa tuhistada ja / vöi määrätä 
vangiledistsiplinaarkaristus.
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§ 9 PUHTUS

Elutoa sisustus tuleb hoida sisustusloendi kohases korras ja asju peab säilitama kappides ja muudes 
säilitusruumides. Puhtuse osas peab järgima personali pooli antud ja eraldi koostatud juhiseid, mille 
leiab sisekorraeeskirja ja / voi saabumisjuhise lisadest. Vang peab hoolitsema oma eluruumi 
koristamise, puhtana hoidmise ning majapidamistööde eest.

Pilte, plakateid ja muid esemeid vöib kinnitada ainult elutoa seinal olevale kinnitusalusele. Vangile 
vöib määrätä distsiplinaarkaristuse, kui ta kinnitab neid mujale elutoas.

Suitsetamine on keelatud köigis vangla siseruumides erandina reisi-, eraldus- ja karistuskambrid. 
Suitsetamine on lubatud vangla sisehoovis olevas suitsetamiskohas päevakorra kohastel aegadel. 
Suitsetamise eest kambris, muudes siseruumides kui reisi-, eraldus- ja karistuskambrites voi mujal 
kui suitsetamiskohas voi öösel vaikuse ajal vöib määrätä distsiplinaarkaristuse.

§ 10 OMANDI VALDUSES HOIDMINE

§ 10.1 Esemed ja ained, mida ei anta vangi valdusesse

Vangistusseaduse ptk 9 § 1 lg 1 punkti 1 kohaselt vangi valdusesse ei anta esemeid voi aineid, 
millest tekib ohtu isiku turvalisusele. Sellised on lisaks laske- ja terariistadele, löhkeainetele ja 
gaasipihustitele mh. survegaasiga aerosooltooted ja miirgid. Sellised ained on ka kemikaalid, 
millede aineuhend vöimaldab löhkeainete valmistamist, nagu vesinikperoksiidi sisaldavad 
juuksevärvid ning liitiumpatareid. Sellised on ka mh. teravaotsaga käärid ning injektsiooninöelad 
ja- sustlad, mida vangla tervishoiupersonal vangile andnud ei ole.

Vangistusseaduse ptk 9 § 1 lg 1 punkti 2 kohaselt vangi valdusesse ei anta esemeid voi aineid, mis 
sobivad eriti omandi kahjustamiseks. Sellised on mh. omandi lammutamiseks sobivad tööriistad.

Vangistusseaduse ptk 9 lg 1 punkti 3 kohaselt vangi valdusesse ei anta esemeid voi aineid, millest 
tekib erilist kahju vangla avalikule korrale. Selliseid kahjusid tekitavad ja on mh.:

1) pildistamist ja fdmimist vöimaldavad seadmed. Sellised seadmed on mh. kaamerad, 
videokaamerad,

2) seadmed, mis sobivad ametivöimude raadioside kuulamiseks ja jälgimiseks voi 
muidu ametivöimude tegevuse jälgimiseks. Sellised on mh. raadiotelefonid, 
raadiolainete levi detektorid, ja raadiolainetel toimivad körvaklapid. Keelatud on ka 
pikksilmad ja muud jälgimiseks sobivad optilised seadmed,

3) tervise- ja puhtusekahjusid voi tuleohuriski tekitavad ained ja esemed. Sellised on 
mh. tätoveerimis-ja läbistusvahendid, kuunlad, taimed ning loomad,

4) muul viisil vangla avalikku korda ohustavad esemed. Sellised on mh. vöitlus- ja 
pögenemisvahendid, relvaimitatsioonid ning kuritegelike organisatsioonide ja 
ruhmade tunnustega varustatud esemed.
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Vangi valdusse antud esemete muutmine vägivallategudeks paremini sobivateks on keelatud. 
Sellega möeldakse mh. löögiriistaks sohiva eseme nagu hambaharja teritamist voi käepideme 
valmistamist pliiatsile.

Vangile vöib määrätä distsiplinaarkaristuse, kui tema valdusest leitakse eespool nimetatud esemeid 
voi aineid.

§ 10.2 Eseme ja aine valdusesse andmist möjutavad muud tegurid

Vang vöib saada oma valdusesse ainult möistliku koguse riideid, tarbeesemeid voi muud omandit. 
Valdusesse antava omandi kogus peab olema selline, et need mahuvad säilitamiseks eluruumi 
säilitusruumidesse, kappidesse ja riiulitele.

Vangi valdusesse ei anta eset, kui samasugune voi samalaadne ese kuulub vangla poolt eluruumi 
varustuse hulka. Vangi valdusesse ei anta ka muid selliseid esemeid, mis vangla vangidele 
kasutamiseks hankinud on, juhul kui vangil on vöimalus eseme kasutamiseks.

Eluruumid on valmis möbleeritud ja valdusesse ei anta oma mööbliesemeid voi sisustustekstiile.

Vangile vöib anda valdusesse oma mobiiltelefoni ja loa elektroonilise side pidamiseks vangla 
intemetarvutis (vaata täpsemalt § 8). Muul juhul on könealused seadmed keelatud, nagu ka 
lisaseadmed ja abivahendid, mida kasutatakse intemetiuhenduse moodustamiseks. Vangile vöib 
määrätä distsiplinaarkaristuse eespool nimetatud esemete mittelubatud valduses hoidmise eest.

Elektrivörgu ebapiisavus vöib ainult erandjuhtudel olla aluseks piirata elektriseadmete valdusesse 
andmist. Elektriseadmetest tuleb vool väljä lulitada, kui neid ei kasutata.

§ 10.3 Eseme ja aine kontrollitavus

Vangi valduses ei tohi olla toidulisandeid, vitamiine voi loodustooteid, mis on pulbrina, tabletina 
voi kapslina. Vang vöib muretseda eespool nimetatud tooteid ainult vangitervishoiu arsti voi medöe 
määrusel.

Valdusesse antavad energia- ja taastustooted (vedelikud ja batoonid) peavad olema nö. 
valmistooted.
Köiki vangi valdusesse antud asju vöib kontrollida vangla personali poolt. Vang peab vanglasse 
asju tuues näitama toodavaid asju personalile. Vangile vöib määrätä distsiplinaarkaristuse selle eest, 
kui ta proovib viia esemeid vanglasse kontrollimist vältides.

§ 11 VANGLA OSAKONNAD

Huittineni osakonnas on elamisosakond (peamaja) ning vangide elamiskasutuses ridaelamukorterid 
(nö. vabama elamise tiksus). Lisaks on peamaja elamisosakonnas toimingute poolest muust 
osakonnast piiratum nö. saabumis-ja eksimusosakond. Osakondades on oma päevakorrad.
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Nö. saabumis- ja eksimusosakonnas elavatel vangidele ei ole luba kulastada muid osakondi ja 
vastupidi ka mitte. Saabumis- ja eksimusosakonna vangidel ei ole luba liikuda muidu ka teistes 
osakondades voi teistel korrustel. Teiste osakondade vangidel on luba liikuda 2. korrusel ainult 
ametnike juures asjaajamiseks voi telefoni toomiseks ja tagastamiseks voi siis kui töötegevus seda 
eeldab. Osakonnaköögid on osakonnakohased.

Juhul kui vang liigub mittelubatud kohas, vales osakonnas, vöib selle eest määrätä 
distsiplinaarkaristuse.

§ 12 UIMASTITE KASUTAMINE JA RAVIMID

Vang ei tohi hoida oma valduses, kasutada ega valmistada alkoholi, muud uimastavat ainet, 
kriminaalseadustiku ptk 44 §-s 16 märgitud dopingaineid ega narkootilise aine kasutamiseks voi 
käsitlemiseks ettenähtud esemeid. Vangile vöib määrätä distsiplinaarkaristuse eespool nimetatud 
ainete ja esemete valduses hoidmise, kasutamise voi valmistamise eest.

Uimastitesti manipuleerimise voi selle katse eest vöib määrätä distsiplinaarkaristuse.

Vangi valduses ei tohi olla ravimeid ilma vangitervishoiu uksuse arsti voi medöe loata. Ravimite 
mittelubatud valduses hoidmise ja muu ravimite väärkasutamise eest vöib määrätä 
distsiplinaarkaristuse.

§ 13 JÖUSTUMINE

See Satakunta vangla Huittineni osakonna sisekorraeeskiri jöustub 1.12.2017 ja muudab kehtetuks 
varem kehtinud, 27.05.2013 jöustunud sisekorraeeskirja.

Tamperel 07.11.2017

Kui tölkes esineb vastuolu originaalse soomekeelse versiooniga, siis järgitakse originaalset 
(soomekeelset) versiooni.
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LISAD

Lisa 1 Kaart lubatud territooriumite kohta
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