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§ 1 ULDSÄTTED
Sisekorraeeskiri sisaldab vangistusseadust ja vastavalt sellele väljä antud sätteid ja määrustest 
täpsemaid määrusi 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 sisekorraeeskirja. Vangile vöib määrätä distsiplinaarkaristuse 
sisekorraeeskirja rikkumise eest eeldusel, et sisekorraeeskirjas on eraldi märgitud, et kone ali olev 
rikkumine vöib endaga kaasa tuua distsiplinaarkaristuse.

Vangile vöib määrätä distsiplinaarkaristuse ka selle eest, kui ta jätab täitmata 
Kriminaalhooldusasutuse ametniku pädevuse piirides vangla sisekorra voi ohutuse iilal 
hoidmiseks antud uleskutse voi käsu. Sellise uleskutse voi käsu vöib anda sisekorraeeskirja 
määruse täitmiseks.

§ 2 VANGLA OSAKONNAD

Vanaja osakond
Vanaja osakond on naiste osakond. Vanaja osakonna elamisosakonnad on uhiselamutuiipi.

Vanaja osakonnas on pereosakond kuhu vöib paigutada vangvanemaid koos lastega soost 
söltumata. Pereosakonnas on oma päevakord ja selle tegevuse eest päevasel ajal vastutab osakonna 
oma, vanglast väljaspoolne personal.

Oioineni osakond
Ojoineni osakond on meeste osakond. Ojoineni osakonna elamisosakonnad on vana ja uus 
osakond.

Ojoineni osakonnas on kasutuses elektrooniline vangide järelevalve, mi s tähendab seda, et vang 
peab kandma pahkluu timber kinnitatavat jalavöru ja kaasas jälgimis-(telefoni-)seadet. Vang peab 
olema pidevalt kättesaadav jälgimisseadme abil, mis tähendab muuhulgas seda, et seda ei tohi 
kunagi jätta endast kaugemale kui kaks (2) meetrit. See puudutab vangi nii vangla territooriumil 
kui töökohas.

Vang vastutab jälgimisseadme ja jalavöru asjakohase kasutamise eest ja ta peab hoolitsema 
seadmete laadimise eest saadud juhiste kohaselt. Häirete tekitamise eest seadmetesse, juhiste 
vastase kasutuse eest ning kasutuse poolt nöutavate toimingute (kaasas kandmine, seadme 
laadimine) eiramise eest vöib vangile määrätä distsiplinaarkaristuse. Jalavöru vöib eemaldada voi 
ule viia vangi randmele ajutiselt ainult väga möjuval pöhjusel direktori otsusel. Vang on 
kohustatud huvitama vanglale tema oma pöhjusel kadunud voi rikutud seadmed.

§ 3 VANGLA TERRITOORIUMIL LIIKUMINE

Vang vöib liikuda ja viibida talle määratud tegevus-ja töökohas, oma elamisosakonnas ning öues 
käimiseks, söömiseks ja vaha ajaks määratud kohas aegadel, mis selguvad osakonna päevakorrast 
ja saabumisjuhendi kaardilisast. Mujal vanglas voi selle territooriumil ning muudes kui oma
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elamisosakonnas liikumine ilma loata on keelatud. Vangi liikumise eest mittelubatud 
territooriumil vöib määrätä distsiplinaarkaristuse.

Öösel peab vang viibima oma elutoas (erandina WC-s käimine ja suitsetamine suitsetamiskohas). 
Öö tähendab päevakorras märgitud aega vaikuse algamisest kani hommikuni vaikuse löppemiseni.

Suitsetamine on keelatud elutubades ja muudes siseruumides. Suitsetamine on lubatud vangla 
hoovialal selleks näidatud kohtades.
Suitsetamise kohta antud juhtiste vastase käitumise eest vöib määrätä distsiplinaarkaristuse.

§ 4 RIIETUMINE VANGLA TERRITOORIUMIL

Vang peab olema asjakohaselt riietunud vangla territooriumil ja vangla territooriumist väljaspool 
vangla korraldatud tegevuses osaledes. Tööl voi muus tegevuses osalemisel peab vang kasutama 
töödejuhataja voi muu tegevuse eest vastutava isiku poolt määratud riietust ja kaitsevarustusi. 
Saabumisjuhises antakse täpsemad juhised asjakohase riietumise kohta.

Ebaasjakohase voi tööturvalisust ohustava riietumise eest vöib määrätä distsiplinaarkaristuse.

§ 5 RUUMIDE LUKUSTATUNA HOIDMINE 
JA LOENDUSED

Igale vangile loovutatakse elutoa vöti. Oma elutuba tuleb lukustada, kui sealt lahkutakse mujale 
kui elamisosakonda. Elutoa vötit ei tohi vangla territooriumilt ära viia, erandina saatjaga 
kulastused vanglast väljaspoole voi tööl, kui tohib vötit oma valduses hoida. Vangla piirkonnast 
ilma saatjata lahkudes peab vötme jätma valvepunkti vangla personalile.

Loendus viiakse läbi päevakorrast selguvatel aegadel ja kohtades. Kui loendus viiakse läbi 
valvepunkti registreerudes, peab vang hoolitsema registreerumise eest antud ajapiiri jooksul. Kui 
loendus tehakse eluruumides, peab vang viibima oma elutoas könealusel ajal ja piisiniä oma 
elutoas kuni teatakse, et loendus on löppenud. Loenduse ajal peab vang olema könetatav, selle ajal 
ei ole lubatud telefoniga rääkida voi muidu häirida voi raskendada loenduse läbiviimist.

Loendusi puudutavate määruste eiramise eest vöib määrätä distsiplinaarkaristuse.

§ 6 TEGEVUSES OSALEMINE JA VABA AJA TEGEVUSED

Vang vöib täita osalemiskohustust osaledes vanglas korraldatavas töötegevuses, 
rehabilitatsiooniruhmades voi vajadusel individuaalse kava alusel tegevuses.

Vabal ajal on vangidel vöimalus väljas käia, trenni teha voi veeta aega vaba aja veetmise jaoks 
olevates ruumides. Täpsemat teavet vaimse tegevuse, erinevate ruhmade ja vaba aja veetmise 
kohta antakse saabumisjuhendis ning teadetetahvlil.

Vaba aja tegevustes osalemise vöib keelata, juhul kui iga tegevuse jaoks asetatud eraldi 
määratletud tingimusi voi graafikuid ei järgita.
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Vanaja vangla mölemas osakonnas käib Hämeenlinna linna raamatukoguauto päevakorras 
märgitud aegadel. Täpsemat teavet raamatukoguteenuste kohta antakse saabumisjuhendis.

§ 7 ASJADE MURETSEMINE

Vangil on vöimalus hoolitseda toiduainete jm. ostude eest kord nädalas saatjaga poes käimise 
käigus. Poes käimise ajad selguvad päevakorrast. Iga vang peab ise oma ostude eest hoolitsema. 
Poes käimise käigus ei ole luba kokkusaamisteks. Vang peab käituma asjalikult poes käimise ajal.

Vang peab säilitama tema tehtud ostude kviitungid kuni vanglasse saabumiseni vöimaliku 
kontrolli jaoks. Täpsemaid juhiseid poes käimise kohta antakse saabumisjuhendis.

Vangile vöib määrätä distsiplinaarkaristuse, juhul kui ta eirab kviitungi säilitamist voi poes 
käimise ajal kokkusaamist puudutavat määrust.

§ 8 KOKKUSAAMISED 

§ 8.1 Kokkusaamised järelevalve ali

Kokkusaamised korraldatakse nädalalöppudel ja argipuhadel päevasel ajal. Kokkusaamise 
kellaajad selguvad päevakorrast. Kokkusaamine vöib kesta maksimaalselt kaks tundi. 
Kokkusaamisvahetuste algusaeg on paindlik, aga löppemisaeg tingimusteta. Vangil vöib olla 
ainult uks kokkusaamiskord päevas.

Enne kokkusaamist peavad kokkusaajad registreeruma osakonna kontoris ja oma isikut töendama. 
Kokkusaamine algab ja löpeb osakonna valvepunktis.

Alaealise kokkusaaja vanglasse laskmises järgitakse seda, mida vangistusseaduse ptk 13 §-s 11 
sätestatakse.

Vang tohib kokkusaamisele kaasa vötta möistliku koguse pakutavat, näiteks kohvi ja kupsiseid. 
Kokkusaajad ei tohi tuua toiduaineid kokkusaamisolukorda. Kokkusaamistel peab käituma ja 
riietuma asjalikult ja kokkusaamisel ei tohi tekitada häireid teistele isikutele. Kokkusaamiste 
käigus tohib vang vastu vötta vangile ule andmiseks vähese koguse asju ja esemeid, mis Vanaja 
vanglas lubatud on. Vang ei tohi vastu vötta kokkusaajalt voi teiselt isikult selliseid asju voi 
esemeid, mida ei ole ule antud vangla personali kaudu.

Kokkusaamistega seotud määruste eiramise eest vöib määrätä distsiplinaarkaristuse.

§ 8.2 Kokkusaamised ilma järelevalveta

Vangile vöib taotluse alusel heaks kiitä kokkusaamise ilma järelevalveta. Kokkusaamine 
korraldatakse Vanaja osakonna majas Harjula voi mujal vangla näidatud ruumis. Ojoineni 
osakonna vangid transporditakse vajadusel Vanaja osakonda kokkusaamiste jaoks voi vangile vöib 
taotluse alusel anda loa liikuda oma transpordiga. Kokkusaamisi korraldatakse pöhiliselt 
nädalalöppudel ja pöhjendatud pöhjustel argipuhadel. Kokkusaamise kestvus lahendatakse 
juhtumipöhiselt kokkusaajate tingimused ja matkad arvesse vöttes.
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Esimese kokkusaamise ettevalmistusstaadiumis selgitatakse muuhulgas kokkusaajate vahel olev 
vöimalik risk lähisuhtevägivallaks kokkusaamise ajal. Kokkusaajate vahelise voi teistele suunatud 
vägivalla risk proovitakse selgitada enne ilma järelevalveta kokkusaamise heakskiitmist.

Kokkusaamise alguses antakse vangile ja kokkusaajatele kirjalikud täpsemad juhised mida peab 
kokkusaamise ajal järgima.

§ 8.3 Kokkusaamised volitatud esindajaga

Kokkusaamised volitatud esindajaga tuleb teatada personalile, kes korraldavad kokkusaamise 
sobilikus ruumis pöhiliselt argipäeviti keli 08:00-16:15 vahelisel ajal. Muudel aegadel toimuvad 
kokkusaamised tuleb personaliga eraldi kokku leppida. Kokkusaamised on vöimalik korraldada ka 
videouhenduse kaudu.

§ 9 TELEFONIKÖNED, ELEKTROONILINE SUHTLEMINE JA 
VIDEOUHENDUSED

§ 9.1 Telefoniköned

Vangil on vöimalus hoida valduses oma mobiiltelefoni, milles ei ole intemetiuhenduseomadust 
ega kaamerat. Juhul kui vangi oma telefonis on siiski kaamera, vöib selle kinni pitseerida, nii et 
kaamerat ei saa kasutada.

Telefoni valduses hoidmise tingimuste ja muude asjaga seotud asjaolude kohta määrab direktor 
voi abidirektor. Saades mobiiltelefoni kasutuss, peab vang kirjalikult kohustuma kinni pidama 
telefoni kasutamist puudutavatest määrustest ja tingimustest. Määruste ja tingimuste rikkumine 
vöib viia telefoni kasutuskeeluni asja selgitamise ajaks ja selle eest vöib määrätä ka 
distsiplinaarkaristuse.

§ 9.2 Elektrooniline suhtlemine ja videouhendused

Vangile vöib anda loa kasutada vangla intemetarvutit e-mailide saatmiseks ja vastuvötmiseks, 
toimetulekuga, töö-, koolitus-, öigus-, sotsiaal- ja korterasjade ajamisega seotud voi muul vastaval 
tähtsal pöhjusel. Lisaks vöib vangile anda loa sotsiaalmeedia kasutamiseks erandlikult siis, kui 
vang öpib väljaspool vanglat ja öppimisega seotud ulesanded voi kohustuslikud vestlusriihmad 
paiknevad sotsiaalmeedias. Sei juhul on sotsiaalmeedia kasutus piiratud ainult selleks lubatud 
möttega. Sotsiaalmeedia kasutamine on keelatud, juhul kui selle jaoks ei ole eraldi luba antud.

Oma arvuti kasutamiseks vöib anda eri pöhjusel loa, kui oma arvuti kasutamine on vältimatu loa 
aluseks oleva asja ajamiseks. Loa eelduseks on kirjalik kohustumine eraldi määratud 
loatingimustega. Elektrooniline suhtlemine muude kui loa objektiks oleva seadmega on keelatud.

Vang ei tohi arvutiga uhendada muid seadmeid kui andmete salvestamiseks möeldud vahendit. 
Samuli ei tohi arvutisse installeerida voi kasutada muid programme kui sinna valmis installeeritud 
on. Arvutisse ei tohi vötta uhendust väljaspoolsete seadmetega. Lehekulje ajaloo tuhjendamine on 
keelatud.

Vangile vöib anda loa olla uhenduses lähiomastega voi teiste lähedastega kasutades videouhendust 
voi muud sohivat tehnilist uhendusepidamiseviisi, milles osalejatel on kone-ja silmside omavahel.
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Uhenduste säilimiseks voi muul tähtsal pöhjusel vöib iihendusepidamise korraldada ka muu 
vangile tähtsa isikuga.

Elektroonilisele suhtlemisele ja videoiihenduste kasutamisele vöib sooritada järelevalvet vajalikul 
viisil. Elektroonilise sidepidamise ja videouhenduste loatingimuste rikkumise eest vöib määrätä 
distsiplinaarkari stuse.

§ 10 PUHTUS

Elutuba tuleb hoida sisustusloendi kohases korras ja asjad peavad olema puhtalt säilitatud 
kappides ja muudes säilitusruumides. Elutuba tuleb ule anda koristatuna.

Pilte, plakateid ja muid esemeid vöib kinnitada ainult elutoa seinal olevale kinnitusalusele. 
Vangile vöib määrätä distsiplinaarkaristuse, kui ta kinnitab neid mujale toa seintele voi muudele 
pindadele.

Vangile vöib määrätä distsiplinaarkaristuse, kui ta ei hoia elutuba sisustusloendi kohases korras.

§ 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 mh. injektsiooninöelad 
ja -sustlad, mida vangla tervishoiupersonal vangile andnud ei ole.

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

Vangistusseaduse ptk 9 § 1 lg 1 p 3 kohaselt vangi valdusesse ei anta esemeid vöi aineid, millest 
tekib erilist kahju vangla avalikule korrale. Sellised erilisi kahjusid tekitavad esemed ja ained on 
mh.:

1) pildistamist ja filmimist vöimaldavad seadmed. Sellised seadmed 
on mh. kaamerad ja videokaamerad. Eri pöhjusel vöib vang taotleda 
kirjaliku taotlusega kaamera kasutamist luhiajaliselt.

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

3) tervise- ja puhtusekahjusi tekitavad ning tuleohutuse seisukohast 
ohtlikud esemed. Sellised on mh. tätoveerimis- ja läbistusvahendid, 
loomad ja kuunlad,
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4) muul viisil vangla avalikku korda ohustavad esemed. Sellised on 
mh. vöitlusvahendid, relvaimitatsioonid ning kuritegelike 
organisatsioonide ja ruhmade tunnustega varustatud esemed.

Lubatud 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 
keelatud esemeid voi aineid.

§ 11.2 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 elutoa säilitusruumidesse 
neile reserveeritud kohtadesse.

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

Elutoad on valmis möbleeritud ja valdusesse ei anta oma mööbliesemeid voi sisustustekstiile. 
Valdusesse antava televiisori maksimumsuurus on 32".

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

Mittelubatud mobiiltelefonide voi arvutite ning nendega uhendatavate lisaseadmete valduses 
hoidmise eest vöib määrätä distsiplinaarkaristuse.

§11.3 Eseme ja aine kontrollitavus

Vang ei tohi hoida valduses toidulisandeid (erandina valmis joogisegud ja batoonid), vitamiine, 
mineraalaineid voi loodustooteid, mis on pulbrina, tabletina voi kapslina vms. nende raske 
kontrollitavuse töttu.

Vangitervishoiu uksuse arsti soovitusel voi määrusel vöib vang siiski muretseda järelevalve ali 
poes käimise käigus pulbrina, tabletina voi kapslina eespool nimetatud tooteid. Vangitervishoiu 
uksuse arsti soovitusel voi määrusel muretsetud tooteid säilitatakse vangla valvepunktis, samuti 
nagu kirjalikku arsti määrust voi soovitust.

Köiki vangi valdusesse antavaid asju vöib kontrollida vangla personali poolt. Vang peab vanglasse 
asju tuues näitama toodavaid asju personalile. Juhul kui vang proovib viia asju vanglasse 
kontrollimist vältides vöib talle määrätä distsiplinaarkaristuse.

§ 12 UIMASTITE KASUTAMINE JA RAVIMID
Vang ei tohi hoida oma valduses, kasutada ega valmistada alkoholi voi alkoholi sisaldavaid 
tooteid, narkootikume voi muud uimastavat ainet, kriminaalseadustiku ptk 44 §-s 16 märgitud
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dopingaineid ega narkootilise aine kasutamiseks voi käsitlemiseks möeldud esemeid. Vangile vöib 
määrätä distsiplinaarkaristuse eespool nimetatud ainete ja esemete valduses hoidmise, kasutamise, 
valmistamise voi vahendamise 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 eest vöib määrätä distsiplinaarkaristuse.

See sisekorraeeskiri jöustub 01.12.2017 alates ja muudab kehtetuks varem kehtinud, 11.06.2012 
jöustunud Vanaja vangla sisekorraeeskirja.

Tampere, 22. november 2017

§13 JÖUSTUMINE

Piirkonnajuht
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