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§ 1 ULDSÄTTED

Sisekorraeeskiri sisaldab vangistusseadust ja vastavalt sellele väljä antud sätteid ja määrustest 
täpsemaid määriisi 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 vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus 
sisekorraeeskirja rikkumise eest eeldusel, et sisekorraeeskirj as on eraldi märgitud, et kone ali olev 
rikkiimme vöib endaga kaasa tuua distsiplinaarkaristuse.

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

§ 2 VANGLA TERRITOORIUMIL LIIKUMINE

Vang tohib liikuda ja viibida avavanglaosakonnas elamiseks, väljas viibimiseks, söömiseks ja vaha 
aja veetmiseks määratud kohtades aegadel, mis selguvad avavanglaosakonna päevakorrast. Mujal 
vanglas vöi selle territooriumil liikumme ilma loata on keelatud. Vangi liikumise eest mittelubatud 
territooriumil vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

Suitsetamine on vöimalik ainult välishoovis. Sees on suitsetamine keelatud.
Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristuse, juhul kui ta rikub suitsetamist puudutavaid 
määrusi.

§ 3 RIIETUMINE VANGLA TERRITOORIUMIL JA
TEGEVUSKOHTADES

Vang peab olema asjakohaselt riietunud vangla territooriumil ja tegevuskohtades. Ebaasjakohase 
riietumise eest vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

§ 4 RUUMIDE LUKUSTATUNA HOIDMINE JA LOENDUS

Vangil on avavanglaosakonnast valduses läbipääsu kontrolli seade, millega ta saab oma kambri 
välishoovi päevakorras määratud aegadel. Vang on kohustatud lukustama oma kambri ukse sealt 
lahkudes. Läbipääsu kontrolli seade tuleb alati jätta valvurile avavanglaosakonnast lahkudes.

Osakonna lahtioleku kohta määratakse päevakorras. Vaikuse ajal (kl. 23:00 - 06:00) peab vang oma 
kambris olema uks lukustatuna. Vangi läbipääsu kontrolli seade ei toimi vaikuse ajal kambri ega 
välishoovi ustes. Muud avavanglaosakonna uksed kui kambri ja välishoovi välisuksed on alati 
lukustatud.
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Loendus peetakse päevakorras teatatud aegadel. Hommikuloenduse käigus kogunevad vangid 
uhiskööki, kus valvur teeb loenduse. Päeva- ja öhtuloenduse käigus registreerub vang valvuri 
kontoris.

Vangile vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus, juhul kui ta ei viibi loendustel voi vaiksel ajal talle 
määratud kohas.

§ 5 TÖÖ- JA VABA AJA TEGEVUSED

Vaasa vangla avavanglaosakonnas on uks puhastaja koht. Vangidel on vöimalus osaleda koostöös 
Vaasa linnaga korraldatud ehitusala-ja loodushoiutöödel Vaasa linna määratud objektidel. Vangidel 
on ka teatud eeldustel vöimalus tsiviiltöödeks ning öppimiseks vanglast väljaspool.

Avavanglaosakonnas on vöimalus osaleda vaba aja tegevusena spordi tegemises, vaimses töös ning 
muudes grupivormis tegevusriihmades. Vangidel on vöimalus käia vabal ajal erinevatel uritustel, 
osaleda spordiharrastustel ja muus samalaadses tegevuses ka vanglast väljaspool. Vaba aja 
tegevustes on vöimalus osaleda päevakorra ja tegevusprogrammi kohaselt.

Lisaks on vangidel on vöimalus käia Vaasa linna raamatukogus päevakorrast ja vaba aja 
tegevusprogrammist selguvatel aegadel.

§ 6 ASJADE MURETSEMINE

Vangidele on organiseeritud vöimalus toiduainete ja muude igapäevaste asjade muretsemiseks poe 
asjaajamise käigus päevakorras ja vaba aja tegevusprogrammis teatatud aegadel. Toiduainete 
toomeine vanglasse muude asjade käigus on keelatud.

Toiduaineid tohib muretseda korraga möistliku koguse, siiski maksimaalselt poekotitäie korraga.

Vang peab säilitama tema tehtud ostude kviitungid kuni vanglasse saabumiseni vöimaliku kontrolli 
jaoks.

§ 7 KOKKUSAAMISED

§ 7.1 Kokkusaamised järelevalve ali

Vaasa vangla avavanglaosakonnas ei ole tegelikke ruume järelevalve ali kokkusaamiste 
korraldamiseks. Vanglas vöib siiski korraldada järelevalve ali kokkusaamisi, juhul kui see on eriti 
tähtsal pöhjusel (näit. lastekaitse nöude töttu) pöhjendatud ja kokkusaamine ei ohusta vangla korda 
voi turvalisust.

Vanglas toimuvatel kokkusaamistel vangile toodud omand antakse personalile iile kontrollimiseks.

Juhul kui vang rikub kokkusaamise tingimusi, vöidakse talle määrätä distsiplinaarkaristus ja / voi 
kokkusaamine vöidakse katkestada.
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§ 7.2 Kokkusaamised ilma järelevalveta

Vaasa vangla avavanglaosakonnas ei ole ruume ilma järelevalveta kokkusaamiste korraldamiseks.

Vangidel on vöimalus kokkusaamisteks laupäeviti ja puhapäeviti kl. 11:00 - 14:00 vahelisel ajal 
vaha aja tegevusprogrammi kohaselt. Kokkusaamiskohaks on Vaasa piirkond. Kokkusaamisi ei pea 
eraldi taotlema.

Vangidel on vaha aja tegevuste hulka kuuluvatele kokkusaamistele lisaks enne tegeliku 
puhkuseöiguse algamist vöimalus taotleda tähtsal pöhjusel 12 tundi kestvat lahkumisluba 
kokkusaamise jaoks.

§ 8 TELEFONI JA ARVUTI KASUTAMINE

Vaasa vangla avavanglaosakond annab vangi kasutusse mobiiltelefoni, milles ei ole intemeti ega 
pildistamisvöimalust. Vang muretseb ise mobiiltelefoni SIM-kaardi. Vang tohib hoida vangla 
muretsetud mobiiltelefoni oma valduses päevakorras teatatud aegadel. Mobiiltelefoniga helistamine 
ja sellele vastamine peab toimuma vangi oma kambris.

Mobiiltelefoni valduses hoidmise tingimuste ja muude asjaga seotud asjaolude kohta määrab vangla 
direktor. Vang peab kirjalikult kinni pidama telefoni kasutamist puudutavatest määrustest ja 
tingimustest mobiiltelefoni kasutusele vöttes.

Mobiiltelefoni kasutamist puudutavate määruste ja tingimuste rikkumine vöib viia telefoni ajutise 
kasutuskeeluni ja määruste ja tingimuste rikkumise eest vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

Avavanglaosakonnas ei ole kasutuses eraldi vangitelefonisusteemi. Vang vöib vajadusel 
pöhjendatud ja tähtsal pöhjusel helistada valvuri kontoris asuvast traadiga telefonist 1 kord päevas 5 
minutit korraga, juhul kui ta ei saa (näit. distsiplinaarkaristuse töttu) ajutiselt oma valdusesse vangla 
antud mobiiltelefoni. Helistamisaeg tuleb valvuriga eraldi kokku leppida.

Vangidel on vöimalus kasutada vangla arvutit, milles ei ole intemetiuhendust. Vang ei tohi 
uhendada vangla arvutisse muid seadmeid kui andmete salvestamiseks möeldud vahendit (vangla 
ostetud mälupulka) ja seda ka ainult siis, kui vang on saanud loa selle kasutamiseks 
öppimisotstarbel. Samuti ei tohi arvutisse installeerida voi kasutada muid programme, kui sinna 
valmis installeeritud programme. Arvutisse ei tohi vötta uhendust mingi muu väljaspoolse 
seadmega.

Vangidel on lisaks vöimalus kasutada Vaasa linna raamatukogu internetiarvutit korteri-, töö-, 
oppimis-, ja muude tsiviilasjade ajamiseks päevakorras ja vaha aja tegevusprogrammis teatatu 
kohaselt. Vangil on vajadusel vöimalus ajada eelpool mainitud asju ka vangide asjaajamiseks 
möeldud vangla intemetiarvutis koos erijuhendajaga.

Vangile vöidakse eri pöhjusel anda lahkumisluba Vaasa linna raamatukogusse öppimisasjade 
ajamiseks. Vangile vöidakse erandlikult anda luba sotsiaalse meedia kasutamiseks siis, kui vang 
öpib vanglast väljaspool ja öppimisega seotud ulesanded voi kohustuslikud vestlusriihmad leiduvad 
sotsiaalsest meediast. Sei juhul on sotsiaalse meedia kasutus piiratud ainult öppimiseesmärgiga.

Arvuti ja intemeti kasutusmääruste rikkumise eest vöidakse määrätä distsiplinaarkarsitus.
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§ 9 PUHTUS

Eluruumi sisustus tuleb hoida sisustusloendi järgses korras ja asju tuleb säilitada kappides ja 
muudes säilitusruumides.

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

§ 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 mb. survegaasiga aerosooltooted ja murgid. Sellised on ka kemikaalid, mille 
aineuhend vöimaldab löhkeainete valmistamist, nagu vesinikperoksiidi sisaldavad juuksevärvid 
ning liitiumpatareid. Sellised on samuti mh. teravaotsalised käärid, muud teritatud esemed ning 
sustlanöelad ja sustlad, mida vangla tervishoiupersonal ei ole vangile andnud.

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

1) andmete japildi salvestamiseks sobivad seadmed. Sellised seadmed on mh. arvutid, 
kaamerad, videokaamerad, MP3-mängijad ja osa mängukonsoolidest ning muud kui 
vangla vangidele öppimiskasutusse muretsetud mälupulgad. Keelatud on kövaketast 
sisaldavad seadmed ning eraldi mälud.

2) elektroonilist sidepidamist vöimaldavad seadmed. Sellised seadmed on mh. vangi 
oma mobiiltelefon ja mobiiltelefoni abivahendid nagu laadurid. Keelatud on ka 
esemed, mida kasutatakse elektroonilise uhenduse moodustamiseks nagu USB- 
modemid (nö. netipulgad) ning taldrik- ja muud eri antennid. Keelatud on ka esemed, 
mille kasutamine on tihedalt seotud elektroonilises sides kasutatavate seadmetega, 
nagu näiteks SIM-kaart (muu kui vangi enda vangla antud mobiiltelefoni muretsetud 
SIM-kaart).

3) seadmed, mis sobivad ametivöimude raadioside kuulamiseks ja jälgimiseks voi 
muidu ametivöimude tegevuse jälgimiseks. Sellised on mh. raadiotelefonid, 
liikumisandurid, 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.
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Vangistusseaduse ptk 9 § 1 lg 1 punkti 5 kohaselt vangi valdusesse ei anta esemeid voi aineid, 
mi da vöib kasutada kuriteo toimepanemisvahenditena.

Vangi valdusse 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.

§ 10.2 Eseme ja aine valdusesse andmist möjutavad muud asjad

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.

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

Kambrid on valmis möbleeritud ja vangi valdusesse ei anta oma sisustusesemeid.

Elektrivörgu ebapiisavus vöib ainult erandjuhtudel olla aluseks piirata elektriseadmete valdusesse 
andmist. Elektriseadme valdusesse andmise eelduseks on, et seade on kinnitatud tiiupi, selle korpus 
on terve ja et sellel on identifitseerimisnumber. Elektriseadmetest tuleb vool väljä lulitada, kui neid 
ei kasutata.

Omandi valduses hoidmist puudutavad määrused ei puuduta neid esemeid ja aineid, mis on antud 
vangi valdusesse enne käesoleva päevakorra jöustumist. Juhul, kui vang viiakse ule teise vanglasse, 
järgitakse vastuvötvas vanglas iileviimise ajal kehtivaid valduses hoidmise määrusi.

§ 10.3 Eseme ja aine kontrollitavus

Vangistusseaduse ptk 9 ptk 5 § 1 lg 1 punkti 4 kohaselt vangi valdusesse ei anta esemeid voi aineid, 
mida ei voida piisavalt usaldusväärselt kontrollida. Sellised on mh. nö. „pöletatud“ cd-plaadid, 
muud toidulisandid kui energiajoogid ja -batoonid ning muud kui vangitervishoiu iiksuse arsti 
määratud ravimid, vitamiinid, mineraalained voi loodustooted, mis on pulbri-, tableti voi 
kapslivormis.

Valdusesse antavad toidulisandid (energiajoogid, batoonid) tuleb muretseda poeasjaajamisega 
seoses. Mujalt toodud valdusesse antavaid toidulisandeid ei tohi valduses hoida.

Valdusesse antavad esemed peavad olema struktuurilt sellised, et need ei sohi omalt poolt keelatud 
esemete voi ainete peitmiseks.

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

Köiki vangi valdusesse antud asju vöidakse kontrollida vangla personali poolt. Vang peab vanglasse 
asju tuues näitama toodavaid asju personalile. Juhul kui vang proovib transportida vanglasse asju 
kontrolli vältides, vöidakse talle määratadistsiplinaarkaristus.
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§ 11 VANGLA OSAKONNAD

Avavanglaosakond moodustub uhest osakonnast, kus on kaks korrust. 
Avavanglaosakonna kasutuses on Vaasa vangla (kinnise poole) reisi-ja eralduskambrid.

§ 12 UIMASTITE KASUTAMINE

Yang 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.

Vangi valduses ei tohi olla ravimeid ilma vangitervishoiu tiksuse arsti voi medöe loata. Ravimite 
omavolilise valduses hoidmise eest vöidakse määrätä distsiplinaarkaristus.

Käesolev sisekorraeeskiri jöustub 01.10.2017 ja tuhistab varem kehtinud, 01.01.2014 jöustunud 
Vaasa vangla avavanglaosakonna sisekorraeeskirja.

Tamperel 30.08.2017

§ 13 JOUSTUMINE
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