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§ 1 ULDIST

Sisekorraeeskiri sisaldab vangistus- ja eeluurimisvangistusseadusi ja vastavalt nendele väljaantud 
sätteid ja määräsi, täpsemaid määräsi vangla territooriumil liikumise ja ruumide lukustatuna 
hoidmise, osakondade, kokkusaamiste ja telefoni kasutuse ning vaha aja korraldamise, omandi 
valduses hoidmise ning muude vastavate vangla sisekorra ulalpidamise ja toimingute 
korraldamisega seotud uksikute asjaolude kohta.

Vang peab täitma vangla sisekorraeeskirja. Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus 
sisekorraeeskirja rikkumise eest eeldusel, et sisekorraeeskirjas on eraldi märgitud, et kone ali olev 
rikkumine vöib endaga kaasa tuua distsiplinaarkaristuse.

Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus ka selle eest, kui ta jätab täitmata 
Kriminaalhooldusasutuse ametniku pädevuse piirides vangla sisekorra voi ohutuse tilal hoidmiseks 
antud uleskutse voi käsu. Selline uleskutse voi käsk vöidakse anda sisekorraeeskirja määruse 
täitmiseks.

§ 2 VANGLA TERRITOORIUMIL LIIKUMINE

Vang vöib liikuda ja viibida talle määratud tegevus- ja töökohas, oma eluosakonnas ning väljas 
liikumiseks, söömiseks ja vaba aja veetmiseks määratud kohas aegadel, mis on märgitud osakonna 
päevakorras. Mujal vanglas voi selle territooriumil liikumine ilma loata on keelatud. Vangi 
liikumise eest mittelubatud territooriumil vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

Vangil ei tohi olla valduses asju liikudes vangla territooriumil ilma Kriminaalhooldusasutuse 
ametniku antud loata. Määruse vastase käitumise eest vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

§ 3 RIIETUMINE VANGLA TERRITOORIUMIL

Vang peab olema vangla territooriumil asjakohaselt riietunud. 

Ebaasjakohase riietumise eest vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

§ 4 RUUMIDE LUKUSTATUNA HOIDMINE JA LOENDUSED

Kambrite uksed on lukustatud päevakorras määratud aegadel. Juhul kui vang ei ole kambrite uste 
sulgemisel oma kambris ilma aktsepteeritava pöhjuseta, vöidakse talle määrätä distsiplinaarkaristus.

Loendustel peab vang olema oma kambris.
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§ 5 TEGEVUSES OSALEMINE JA VABA AJA TEGEVUSED

Töötegevuse röhuasetus on kergel allhanketööl. Allhanketööna tehakse tööäris kalastustarvikutega 
seotud töid, pannakse kokku traavikärude rattaid, pakitakse mh. erinevaid kinnitustarvikuid 
jaemuugipakkidesse, volditakse kokku kaitsejöudude pestud riideid ja tehakse tihendite 
viimistlustöid. Lisaks tööäri töötegevuskojale tehakse mh. höbe- ja pronksehete töid, raamatute 
köitmistööd ja ömblustöid. Vangla töötegevus sisaldab ka vangla hooviala kinnistuhooldustöid ja 
vangla peaehitises vangiosakondade ja muude vangiruumide koristustöid ja vangla köögi 
nöudepesutöid.

Vangidele korraldatakse erinevaid koolitusi, mille lähtekohaks on individuaalne öppekava.

Kuritegelikku eläviisi proovitakse möjutada erinevate tegevusprogrammide abil. Lisaks on vanglas 
uimastirehabilitatsiooniosakond.

Vabal ajal vöib vang harrastada erinevat liikumist voi osaleda personali ja väljaspoolsete instantside 
korraldatud uritustel.

Elamisosakonnast vöib vang käia vangla raamatukogus kord nädalas. Raamatukogu kasutamise 
täpsemad ajad selguvad osakonna päevakorrast.

Distsiplinaarkaristust kandvad, reisikambriosakonda paigutatud ning julgeolekuabinöude objektiks 
olevad vöivad kasutada osakonna raamatukollektsiooni ja vajadusel hoolitseda raamatukoguasja 
eest asj aaj amisblanketil personali vahendusel.

§ 6 VANGLA KAUPLUSE KASUTAMINE
Iga vang käib ise oma oste vangla kaupluses tegemas kord nädalas. Kui vangil ei ole vöimalust ise 
vangla kauplusesse minna, tema ostude eest hoolitsetakse tellimislehel ja asj a eest hoolitsev 
ametiisik toimetab tellitud asjad temale.

§ 7 KOKKUSAAMISED

§ 7.1 Kokkusaamised järelevalve ali

Kokkusaamiste aeg ia kestvus
Kokkusaamisi korraldatakse laupäeviti ja puhapäeviti kl. 11:00 - 15:00 vahelisel ajal. 
Argipäevapuha nädalalöppude kokkusaamistest teavitatakse eraldi. Kokkusaamispäeval 
korraldatakse neli kokkusaamisruhma. Kokkusaamised kestavad 45 minutit.

Kokkusaamiskorrad päeva jooksul ia kokkusaaiate arv.
Vangil vöib olla maksimaalselt uks kokkusaamiskord päevas, kus korraga kohal maksimaalselt 
kolm kokkusaajat.
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Kokkusaamiste praktiline korraldus (eelnev registreerimine)
Vang reserveerib kokkusaamise eelnevalt täites kokkusaamise reserveerimisblanketi. Vang teatab 
ise kokkusaamisaja kulalistele. Täpsemad juhised kokkusaamiste reserveerimise kohta antakse 
saabumisjuhises.

Kokkusaamiste tingimused
Kokkusaaja ja vang ei tohi hoida märkmete tegemise vahendeid voi vahendada kirjalikke sönumeid 
ilma personali loata.

Vang ja kokkusaaja ei tohi teineteist puudutada kokkusaamise ajal.

Juhul kui vang rikub kokkusaamise tingimusi, vöidakse talle määrätä distsiplinaarkaristus ja / voi 
kokkusaamine vöidakse katkestada.

§ 7.2 Järelevalve ali lapskokkusaamised

Vanglas korraldatakse puhapäeviti kl. 11:00 - 11:45 järelevalve ali lapskokkusaamisi alla 15- 
aastastele lastele voi lapselastele. Lapsi, kellega kokku saadakse, tohib olla maksimaalselt kolm last 
per pere. Kokkusaamise ajal on lapsel vöimalus puudutada vanemat/vanavanemat. Last ei lubata 
vanglasse ilma saatjata (lähedane omane voi ametisik), väljaarvatud juhul kui saatja kohalolekut 
peetakse mittevajalikuks lapse arengutase, varasemad kokkusaamised voi muu samalaadne 
pöhjendatud pöhjus arvesse vöttes. Saatja vöib olla kokkusaamisel kohal.

Kokkusaamisele registreeritakse päevavalvurile hiljemalt teisipäeva hommikuks 
kokkusaamisblanketil. Blanketil peab teatama kokkusaamisele tulevate laste nimed ja sunniajad. 
Kui laste hooldaja ei toimi saatjana, peab hooldaja kontaktandmed blanketile lisama, selleks et luba 
laste vanglasse tulekuks vöidakse hooldajalt ule kontrollida. Lastekaitse seisukohta kokkusaamiseks 
selgitatakse vajadusel.

§ 7.3 Kokkusaamised ilma järelevalveta

Kokkusaamiste taotlemisviis
Luba kokkusaamisele ilma järelevalveta taotletakse eraldi blanketil, mis tagastatakse hoolikalt 
täidetuna sotsiaaltöötajale voi sotsiaaltöö erijuhendajale.

Kokkusaamiste kestvus, aeg ia kui tihti kokkusaamine vöidakse heaks kiitä
Kokkusaamisaeg on kolm tundi: argipäeviti kl. 12:00-15:00 ja laupäeviti ja puhapäeviti kl. 11:00- 
14:00. Kui kokkusaaja elab välismaal, kokkusaamisaeg on argipäeviti kl. 12:00-18:00 ja 
nädalalöppudel kl. 11:00-17:00.

Ilma järelevalveta kokkusaamine vöidakse heaks kiitä kord kuus, vöi kui peres on alla 15-aastaseid 
lapsi, vöidakse see heaks kiitä kaks korda kuus eeldades, et laps / lapsed on kaasas vähemalt uhel 
korral.

Kokkusaamistega seotud tingimused
Vang peab vahetama riided kokkusaamisele minnes. Kokkusaamisruumi peab peale kokkusaamist 
puhtaks jätma. Perekokkusaamisruumis on suitsetamine keelatud.
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§ 7.4 Asjade vastuvötmine kokkusaamistega seoses

Yang vöib vötta vastu voi ule anda vähese koguse asju kokkusaamispäeval, mitte siiski tegelikus 
kokkusaamisolukorras. Kui vang soovib kokkusaajale asju ule anda, peab ta personaliga uhendust 
vötma aegsasti enne kokkusaamispäeva. Vang vöib vötta vastu maksimaalselt 3 tk ajakirju ja 
ajalehti. Vangille ule antav omand peab olema koguseliselt ja olemuselt selline, et seda vöidakse 
löhkumata kontrollida.

Vastuvöetava omandi ja asjade koguse möistlikkust hinnatakse vörreldes vangi valduses ja laos 
oleva omandi kogusega ning vöttes arvesse tema eluruumi asjade säilitusvöimalused ja -ruumid 
ning tuleohutusega seotud vaatepunktid. Kokkusaaja vöib jätta asju ainult kokkusaadavale vangile 
ja asjadest peab selguma nii kokkusaaja kui vangi nimi.

§ 8 TELEFONI KASUTAMINE

Iga vang saab telefonile isiklikud tunnused, mis on möeldud ainult isiklikuks kasutamiseks ja 
tunnuseid ei tohi teise isiku kasutusse ule anda.

Telefoni kasutamise tingimuseks on, et vang teatab personalile eelnevalt numbrid ja isikud selleks 
ettenähtud blanketil. Numbrid, mida vöib olla maksimaalselt 20 tk, salvestatakse telefonisusteemi.

Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus, juhul kui ta annab vale andmeid telefoninumbritest 
voi kone vastuvötjatest, annab isiklikud tunnused teise isiku kasutusse voi kasutab teise isiklikke 
tunnuseid.

Osakond 1.1. helistamisaeg on kl. 7:00 - 19:45

Osakondade 1.2., 2.1., 3.2. helistamisaeg on kl. 7:00 - 17:00

Osakond 3.1. helistamisaeg on kl. 7:00 - 19:00

Osakond 2.2. helistamisaeg on kl. 7:00 - 17:00

Osakond 4.0. ja reisikambriosakond helistamisaeg on argipäeviti kl. 7:00 - 15:00
ning laupäeviti ja puhapäeviti kl. 7:00 - 
14:00

Korruseulemus vöib anda äranägemisel loa muude telefonikönede tegemiseks ja helistamiseks 
tavaliselt osakonna lahtiolekuaegadest ja helistamisaegadest väljaspoolsel ajal. Esindajale 
helistamine on vöimalik vastavalt vajadusele.

§ 9 POSTI SAATMINE
Vanglast saadetavale kirjale, muule postisaadetisele ja sönumile tuleb märkida nähtavale saatja 
nimi. Juhul kui vang ei soovi oma nime könealustele saadetistele märkida, peab ta andma saadetise 
isiklikult vangla personalile. Reegel ei puuduta vangla tegevuse ule järelevalvet teostavatele 
ametnikele ja inimöiguste teostumise ule järelevalvet teostavatele instantsidele adresseeritud kirju.
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Vangille vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus, kui ta paneb eelpool nimetatud saadetise osakonna 
postkasti ilma, et sellele on märgitud saatja nimi, juhul kui kone ali ei ole järelevalveametile 
adresseeritud kiri.

Juhul kui vang proovib viia voi anda teisele vangile viimiseks kirja voi muu postisaadetise voi 
sönumi vangla posti kontrollisi mööda, vöidakse talle määrätä selle eest distsiplinaarkaristus.

§ 10 PUHTUS

Kambrisisustus tuleb hoida sisustusloendi järgses korras ja esemeid tuleb säilitada kappides ja 
muudes säilitusruumides.

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

Suitsetamine on lubatud ainult kambris ja väljas.

§ 11 OMANDI VALDUSES HOIDMINE

§11.1 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 murgid. Sellised on ka kemikaalid, mille 
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 
sobivaderiti omandi kahjustamiseks. Sellised on mh. omandi lammutamiseks sobivad tööriistad.

Vangistusseaduse ptk 9 lg 1 punkti 3kohaselt vangi valdusesse ei anta esemeid voi aineid, millest 
tekib erilist kahju vangla avalikule korrale . Sellised erilist kahju tekitavad esemed voi ained on 
mh.

1) andmete salvestamiseks sobivad seadmed. Sellised seadmed on mh. arvutid, kaamerad, 
videokaamerad, MP3-mängijad ja osa mängukonsoolidest. Keelatud on kövaketast sisaldavad 
seadmed ning eraldi mälud.

2) elektroonilist sidepidamist vöimaldavad seadmed. Sellised seadmed on mh. mobiiltelefonid ja 
nende abivahendid nagu laadurid, raadiotelefonid ja osa mängukonsoolidest. Keelatud on ka 
esemed, mida kasutatakse elektroonilise uhenduse moodustamiseks nagu sim-kaardid ja USB- 
modemid (nö. netipulgad) ning satelliit- ja muud eraldi antennid. Keelatud on ka esemed, mille 
kasutamine on tihedalt seotud elektroonilises sides kasutatavate seadmetega.

3) seadmed, mis sobivad ametivöimude raadioside pealtkuulamiseks ja jälgimiseks vöi muidu 
ametivöimude tegevuse jälgimiseks. Sellised on mh. raadiotelefonid, liikumisandurid,
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raadiolainete levi detektorid, ja raadiolainetel toimivad körvaklapid. Keelatud on ka pikksilmad ja 
muud jälgimiseks sobivad optilised seadmed.

4) tervise- voi puhtusekahjustusi voi tuleohutusriski tekitavad ained ja esemed. Sellised on mh. 
tätoveerimis- ja läbistusvahendid, loomad ning kuunlad.
5) muul viisil vangla uldist korda ohustavad esemed. Sellised on mh. relvaimitatsioonid, vöitlus- 
ja pögenemisvahendid ning kuritegelike organisatsioonide ja ruhmade tunnustega varustatud 
esemed.

Vangi valdusesse antud esemete muutmine vägivallategudeks paremini sobivateks on keelatud. 
Sellega möeldakse mh. löögiriistaks sohiva eseme nagu hambaharja teritamist voi käepideme 
valmistamist pliiatsile.

Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus, kui tema valdusest leitakse eespool mainitud 
esemeid voi aineid.

§11.2 Eseme voi aine kontrollitavus

Vangistusseaduse ptk 9 (Eeluurimisvangistusseaduse ptk 5 ) § 1 lg 1 punkti 4 kohaseltvangi 
valdusesse ei anta esemeid ja aineid, mida ei vöi möistliku vaevata voi neid kahjustamata 
kontrollida. Sellised on mh. pöletatud cd-plaate, toidulisandid, loodustooted ja vitamiinid. Sellised 
on ka väljapoolt vanglat toodud hugieeni- ja kosmeetikatooted, toiduained ning tubakatooted ja - 
tarvikud.

Hugieeni- ja kosmeetikatooted, toiduained ning tubakatooted ja -tarvikud tuleb hankida vangla 
kauplusest vöi muidu vangla vahendusel. Juhul, kui vang vötab nimetatud tooteid kaasa vanglast 
väljapoole, olles ilma Kriminaalhooldusasutuse personali järelevalveta, siis ei anta neid tema 
valdusesse vanglasse tagasitulekul.

Kontrollimme peab olema vöimalik teha ilma omandile tekitatava kahjuta. Valdusesse antavad 
esemed peavad olema struktuurilt sellised, et need ei sohi omalt poolt keelatud esemete vöi ainete 
peitmiseks.

Elektriseadme valdusesse andmise eelduseks on, et seade on kinnitatud tuupi, selle korpus on terve 
ja et sellel on identifitseerimisnumber. Elektriseadmest tuleb vool väljä lulitada, kui seda ei 
kasutata.

Esemele kontrollimisel kinnitatud pitsereid ei tohi ära vötta vöi kahjustada. Vangile vöidakse 
määrätä distsiplinaarkaristus pitserite äravötmise vöi kahjustamise eest.

Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus selle eest, kui ta proovib viia esemeid vanglasse 
kontrollimist vältides.

11.3 § Eseme ja aine valdusesse andmist möjutavad muud tegurid

Vang vöib saada oma valdusesse ainult möistliku koguse tarbeesemeid. Valdusesse antavate 
tarbeesemete kogus peab olema selline, et need mahuvad säilitamiseks kambri säilitusruumidesse 
selleks ettenähtud kohtadesse.
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Vangistusseaduse ptk 9 (Eeluurimisvangistusseaduse ptk 5 ) § 1 lg 1 punkti 5 kohaselt vangide 
valdusesse ei anta eset voi ainet, mida kasutatakse voi on pöhjendatud pöhjus kahtlustada, et seda 
hakatakse kasutama kuriteo toimepanemisvahendina.

Vangistusseaduse ptk 9 (Eeluurimisvangistusseaduse ptk 5 ) § 1 lg 1 punkti 6 kohaselt vangide 
valdusesse ei anta esemeid ega aineid, mis vangla on vangidele kasutamiseks hankinud.

Kambrid on valmis möbleeritud, ja vangi valdusesse ei anta oma sisustusesemeid, nagu vaipu voi 
kardinaid.

Valdusesse antava televiisori maksimumsuurus on 24”.

Elektrooniliste seadmete osas järgitakse praktikat uks samalaadne ese / kamber (näit. uks televiisor, 
uks dvd-mängija jne.).

Valdusesse antakse korraga maksimaalselt kokku 20 tk CD- PS- ja DVD-plaate (mitte 
salvestatavaid), 6 tk raamatuid, 3 tk ajakirju ja ajalehti.

Omandi valduses hoidmist puudutavad määrused ei puuduta neid esemeid ja aineid, mis on antud 
vangi valdusesse enne sisekorraeeskirja jöustumist. Juhul kui vang läheb ule teise vanglasse, siis 
järgitakse seal ulemineku ajal kehtinud valduses hoidmise määrusi.

§11.4 Osakonnasisesed valduses hoidmise määrused

Reisikambriosakond
Vangile antakse valdusesse, selle säilitusruumide piiratuse ja osakonnas ajutise viibimise olemusest 
johtuvalt vähemalt distsiplinaarkaristust kandvale vangile antavad asjad.

Elektroonilisi ja harrastustegevusega seotud esemeid ei anta valdusesse.

§ 12 VANGLA OSAKONNAD
Reisikambriosakond

Osakond 1.1.

Osakond 1.2. 

Osakond 2.1.

Möeldud pöhiliselt ajutiseks elamiseks. Reisikambriosakonnaga koos on 
ka eriosakond. Mölemas osakonnas piiratud valduses hoidmise öigused.

Avaosakond, kuhu paigutatakse siima sobilikud vangid. Pöhiliselt 
möeldud ainult tegevuses osalevatele vangidele.

Tavaline karistusi kandvate vangide osakond.

Tavaline karistusi kandvate vangide osakond.

Osakond 2.2. Eeluurimisvangide osakond.

Osakond 3.1. Uimastirehabilitatsiooni osakond. Vangid piihenduvad eraldi
uimastavate ainete vabale olekule. Vangid valitakse osakonda taotluste 
ja osakonna personali intervjuude pöhjal.
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Osakond 3.2. Tavaline karistusi kandvate vangide osakond voi eeluurimisvangide 
osakond1.

Osakond 4.0. Eraldi hoitavate vangide osakond (vajadusel piiratud valduses 
hoidmine).

§ 13 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 vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus eespool mainitud 
ainete ja esemete valduses hoidmise, kasutamise voi valmistamise eest.

Uimastitesti manipuleerimise voi selle katse eest vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

Vangil ei tohi olla valduses ravimeid ilma Kriminaalhooldusasutuse arsti voi medöe loata.

Ravimite omavolilise valduses hoidmise eest vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

§ 14 JÖUSTUMINE

Käesolev sisekorraeeskiri jöustub 01.04.2017 ja muudab kehtetuks varasema 27.05.2013 jöustunud 
Kylmäkoski vangla sisekorraeeskirja.

Tamperel 01.03.2017

1 Eeluurimis-ja vangistusvangide määras toimuvate suuremapoolsete muutuste töttu on osakond tervikuna 
eeluurimisvangide voi vangistusvangide osakonnana.
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