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Ordningsstadga för Käyrä fängelse 
 
 
1 § Allmänt  

Ordningsstadgan innehåller föreskrifter om hur man får röra 
sig på fängelseområdet, när lokalerna hålls låsta, om 
avdelningarna, om besök och telefonsamtal och 
fritidssysselsättningar, vilka ämnen och föremål man får ha 
hos sig och om andra liknande saker som har att göra med 
hur ordningen ska upprätthållas och funktionerna anordnas i 
fängelset. Föreskrifterna i ordningsstadgan är mer ingående 
än bestämmelserna i fängelse- och häktningslagen och de 
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 
dem.  

 
Fångarna är skyldiga att iaktta ordningsstadgan. En fånge 
som bryter mot ordningsstadgan kan påföras disciplinstraff, 
om det i ordningsstadgan uttryckligen anges att förseelsen i 
fråga kan leda till disciplinär påföljd.  
 
Disciplinstraff kan även påföras en fånge som låter bli att 
följa en uppmaning eller order som en tjänsteman vid 
Brottspåföljdsmyndigheten ger inom ramen för sin 
behörighet i syfte att upprätthålla ordningen eller säkerheten 
i fängelset.  
 

 
2 § Rörelse inom fängelseområdet 

En fånge får röra sig och vistas på de platser för 
sysselsättning och arbete han eller hon anvisats, på sin 
boendeavdelning och på platser avsedda för 
utomhusvistelse, måltider och fritid, vid tider som framgår av 
avdelningens dagordning och bilagd karta (bilagor 1 till 3). I 
andra delar av fängelset eller på dess område är det 
förbjudet att röra sig utan tillstånd.  
 
En fånge får inte heller besöka eller hålla till på andra 
boendeavdelningar än den han eller hon är bosatt i.  
Efter klockan 22.00 får man inte röra sig inom området, utan 
då ska var och en vara inne i den byggnad han eller hon bor 
i. När tystnad råder är det förbjudet att vistas i någon annans 
rum. Det är förbjudet att lämna sin bostad när tystnad är 
påbjuden. I akuta situationer är det dock tillåtet att gå till 
väktarnas kontor.  
 



Under besökstider ska fångarna hålla sig borta från 
strandområdet, med undantag för grillstället.  
 
En fånge som rör sig på otillåtet område kan påföras 
disciplinstraff.  
 

 
3 § Klädsel på fängelseområdet 

En fånge ska vara korrekt klädd på fängelseområdet.  

4 § Låsning av lokalerna och närvarokontroll 

Fångarnas närvaro kontrolleras på morgnarna, vardagar kl. 
6.00 till 7.00, under veckoslut och lätthelgdagar kl. 8.00 till 
9.00. Inom dessa tider ska varje fånge personligen anmäla 
sig till personalen på väktarkontoret.  
 
Dagkontroll förrättas av personalen vardagar kl. 12.00 till 
12.15, och då ska de som är befriade från eller inte placerats 
i sysselsättning anmäla sig på väktarkontoret. Under helger 
sker dagkontroll på boendeavdelningarna kl. 16.00 och 
gäller samtliga fångar som befinner sig i anstalten.  
 
Kvällskontroll förrättas dagligen kl. 20.45. På 
kollektivavdelningen förrättas närvarokontroll på morgnarna 
vardagar kl. 7.15 och helger och lätthelgdagar kl. 7.45, 
kvällskontroll kl. 19.00. Under kvällskontroll ska en fånge 
hålla sig i sitt eget rum och stå på fötterna, de som bor i 
kollektivet ska infinna sig till kollektivets gemensamma 
lokaler.  
 
Man får inte lämna byggnaden man bor i innan det har 
meddelats att kontrollen är avslutad.  
 
En fånge som utan godtagbar orsak inte befinner sig på en 
plats där han eller hon instruerats att vara under 
närvarokontroll kan påföras disciplinstraff.  
 
 

5 § Sysselsättning och fritidsaktiviteter  

Fångarna har möjlighet att arbeta i olika sysslor inom eller 
utanför fängelset. Även individuella programaktiviteter och 
gruppbaserade kursaktiviteter anordnas. 
 
Det finns en hel rad fritidsaktiviteter man kan syssla med.  
Anstaltsbiblioteket kan man besöka i enlighet med 
dagordningen.  



 

6 § Inköp  

Fångarna har möjlighet att varje vecka skaffa livsmedel och 
andra varor för personligt bruk i enlighet med 9 kap. 4 § i 
fängelselagen. Närmare tider framgår av fängelsets 
dagordning. 
 
 

7 § Besök 

7.1 § Övervakade besök 

 
Övervakade besök kan ske lördagar och söndagar samt 
helgdagar kl. 11.00 till 14.00. Fången ska informera i förväg 
vem som ska komma på besök genom att fylla i en 
besöksblankett, som finns att få på väktarkontoret. 
Blanketten ska vara returnerad till väktarkontoret senast kl. 
21.00 onsdag före besöket. Om besöket ska äga rum en 
lätthelgdag, måste blanketten lämnas in två dygn i förväg. 
På julafton och midsommarafton ordnas inga övervakade 
besök.  
 
Övervakade besök äger rum i skolbyggnaden. Där finns 
även en lokal där man kan behändigt ta mot besök av barn 
under övervakning. Besökare kan tas emot även i matsalen 
lördagar och söndagar kl. 12.00 till 13.00.  
Vid ett besök kan man ta emot sin egen maka eller make 
och barn från samma hushåll eller upp till fem andra 
besökare. Ett besök kan vara upp till tre timmar, m.a.o. hela 
tiden från kl. 11.00 ända till 14.00.  
 
När besöket har tagit slut, ska fången gå till väktarkontoret 
och meddela att hans eller hennes besökare har gått.  
 
På grund av det begränsade antalet besökslokaler kan 
endast besökare och fångar som får besök vistas i 
skolbyggnaden och matsalen under besökstiderna. 

7.2 § Oövervakade besök  

 
Ett oövervakat besök, s.k. familjebesök, kan man anhålla om 
genom att fylla in motsvarande blankett som finns att få på 
väktarkontoret. Blanketten ska returneras till väktarkontoret.  
 
Oövervakade besök ordnas dagligen och äger i regel rum 
från kl. 17.30 till 15.30 påföljande dag.  

 



Under ett oövervakat besök får fången och besökarna 
endast röra sig och vistas i de lokaler som är anvisade för 
oövervakade besök och på gårdsplanen i omedelbar närhet 
av besökslokalen (se närmare bilaga 3).  

 7.3 § Kontakter via videolänk  

 
Vill man ta kontakt med andra personer genom 
videoanslutning, ska man anhålla om detta på förhand 
genom att fylla i motsvarande blankett som finns att få på 
väktarkontoret. Blanketten ska vara returnerad till 
väktarkontoret senast två dygn före önskad videokontakt.  
 
I kontakten genom internetuppkoppling får endast delta de 
personer som står angivna i respektive beslut.  
 
Kontakten får ta upp till 30 minuter. Denna tidsmässiga 
begränsning gäller dock inte samtal med ombud.  

 

 

7.4 § Mottagande av varor i samband med besök  

   
 Om några varor ska överlämnas mellan besökare och fånge, 
måste detta ske via fängelsets personal eller i personalens 
närvaro. 
 
Under övervakade besök får en fånge inte ta emot eller 
lämna ifrån sig varor. Varor som besökarna fört med sig och 
som har granskats ska fången som får besök ta till sin 
bostadslokal innan besöket inleds.  
 

 
8 § Renlighet och rökning  

Röka får man endast på särskilt anvisade platser. En fånge 
som handlar i strid med bestämmelsen kan påföras 
disciplinstraff. 

 
Fången får inte ställa om inredningen i rummet som han eller 
hon bor i utan tillstånd av en tjänsteman vid 
Brottspåföljdsmyndigheten. Föremål och ägodelar ska 
förvaras i skåp och andra förvaringsutrymmen.  
 
Bilder, affischer och andra föremål får enbart fästas på det 
underlag som finns på väggen i bostadsrummet. En fånge 
som fäster dessa på andra ställen i bostadsrummet kan 
påföras disciplinstraff.  

 



Elektriska apparater måste vara avstängda när man lämnar 
bostadsrummet.  

 

9 § Innehav av egendom  

9.1 § Föremål och ämnen som inte får innehas av fångar 

   
Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten i fängelselagen får 
fångarna inte inneha föremål eller ämnen som kan äventyra 
någons säkerhet. Sådana är förutom t.ex. skjut- och 
eggvapen, sprängämnen och gassprayer också bl.a. 
aerosoler som innehåller drivgas samt gifter. Hit räknas 
också kemikalier som på grund av sin sammansättning kan 
användas för tillverkning av sprängmedel, såsom 
hårfärgningsmedel som innehåller väteperoxid och 
litiumbatterier. Förbjudna är också bl.a. injektionsnålar och 
injektionssprutor som inte har överlämnats till fången av 
fängelsets hälsovårdspersonal.  
 
Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i fängelselagen får 
fångarna inte inneha föremål eller ämnen som särskilt 
lämpar sig för att skada egendom. Hit räknas bl.a. redskap 
som kan användas för att ha sönder egendomsföremål.  
 
Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i fängelselagen får 
fångarna inte inneha föremål eller ämnen som vållar särskild 
olägenhet för den allmänna ordningen i fängelset. Sådana 
föremål är bl.a. 
1) apparater som möjliggör tagning av bilder, bl.a. kameror 
och videokameror.  
2) anläggningar som lämpar sig för att lyssna på och följa 
myndigheternas radiokommunikation eller på annat sätt 
bevaka myndigheternas verksamhet. Hit räknas bl.a. 
radiotelefoner, anläggningar med vilka det går att uppfatta 
radiokommunikation och hörlurar med överföring via 
radiovågor. Förbjudna är också kikare och andra optiska 
anordningar som kan användas för observation.  
3) ämnen och föremål som medför olägenhet för hälsa och 
renlighet eller orsakar brandrisk, t.ex. utrustning för tatuering 
och piercing, luftfräschare, djur och levande ljus.  
4) föremål som på annat sätt äventyrar den allmänna 
ordningen i fängelset, bl.a. vapenimitationer, 
kampsportsutrustning och föremål som är försedda med 
symboler för brottsliga organisationer och grupper. 
 
En fånge får inte ha hos sig någon dator. Fången får enbart 
ha en mobiltelefon som fängelset äger och överlåter till 
fångens användning. Tilläggsutrustning och redskap som 



går att använda för uppkoppling till internet ges inte till 
fångar i besittning.  
Hit hör alla externa lagringsmedier, t.e. ett USB-minne som 
fången inte fått tillstånd att inneha. 
En fånge får inte ha hos sig några växter.  
 
Föremål som överlämnats till en fånge får inte modifieras så 
att de bättre lämpar sig för våldsgärningar.  
Med detta avses bl.a. att göra föremål, t.ex. tandborstar, 
som kan användas som tillhygge, spetsigare eller tillverka ett 
handtag att stoppa en penna i. 
 
En fånge som konstateras ha ovan avsedda föremål eller 
ämnen i sin besittning kan påföras disciplinstraff. 

 

9.2 § Andra omständigheter som påverkar möjligheter till innehav av föremål 
och ämnen  

 
En fånge får inneha en skälig mängd bruksföremål, upp till 
ett sådant antal att de går att förvara i bostadsrummet på de 
platser som är reserverade för dem. 
 
En fånge får inte ha hos sig ett föremål, om samma eller 
motsvarande föremål ingår i bostadsrummets inventarier. 
Samma gäller även andra sådana föremål som fängelset har 
skaffat och ställt till fångarnas förfogande, ifall fången i fråga 
har möjlighet att använda sig av föremålet.  
Bostadsrummen är färdigt inredda, och fångarna får inte ha 
egen lös inredning. Medhavd television får vara högst 24”.  
 
Inga egna anordningar får kopplas till fängelsets appareter 
som finns i gemensamma lokaler i bostadsbyggnader. När 
elektriska anordningar inte används, ska strömmen vara 
frånkopplad.  
 
 

9.3 § Granskning av föremål och ämnen  

 
Kosttillskott, vitaminer, spårämnen eller naturpreparat får 
inte innehas i.o.m. att de är svåra att granska.  
 
Alla föremål och ämnen som ska överlåtas till en fånge 
måste granskas av fängelsets personal.  
 
När en fånge tar med sig föremål och ämnen till fängelset, 
ska han eller hon uppvisa varorna för personalen. En fånge 
som försöker inneha eller föra in varor i fängelset utan att 
låta granska dem, kan påföras disciplinstraff.  



 
 

10 § Fängelsets avdelningar 

Käyrä fängelse har nio fristående bostadsbyggnader, som 
fångarna är bosatta i och som är numrerade 1, 2, 5, 6, 7, 8, 
9 och 10 plus kollektiv. 
 

 
11 § Användning av berusande medel och läkemedel 

Disciplinstraff kan påföras för manipulation eller försök till 
manipulation med drogtest.  
 
Fångar får varken inneha eller använda läkemedel utan 
tillstånd av fånghälsovårdens läkare eller sjukskötare. 
Läkemedel ska förvaras i dosetter och påsar avsedda för 
dem eller i originalförpackningar. Oanvända läkemedel 
måste returneras.En fånge får inte överlåta till en medfånge 
läkemedel som är ordinerade för honom eller henne själv. 
Disciplinstraff kan påföras för brott mot dessa bestämmelser i 
ordningsstadgan. 
 
 

12 § Ikraftträdande  

Denna ordningsstadga träder i kraft den 3 juni 2019 och 
upphäver ordningsstadgan som trädde i kraft den 1 augusti 
2017.  
 
 
 
Regiondirektör  Kirsti Kuivajärvi  
 
 
 
Jurist   Johanna Hietapakka 
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