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1 § Yleistä 

 

Järjestyssääntö sisältää vankeus- ja tutkintavankeuslakia ja niiden 
nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä tarkempia määräyksiä 
vankilan alueella liikkumisesta ja tilojen lukittuna pitämisestä, 
osastoista, tapaamisten ja puhelimen käytön, sekä vapaa-ajan 
järjestämisestä, omaisuuden hallussapidosta, sekä muista 
vastaavista vankilan järjestyksen ylläpitämiseen ja toimintojen 
järjestämiseen liittyvistä yksittäisistä seikoista.  
 
Vangin on noudatettava vankilan järjestyssääntöä. Vangille voidaan 
määrätä kurinpitorangaistus järjestyssäännön rikkomisesta 
edellyttäen, että järjestyssäännössä on nimenomaisesti mainittu 
kyseisestä rikkomuksesta voivan seurata kurinpitorangaistus. 
 
Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus myös siitä, että hän 
jättää noudattamatta Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen 
toimivaltansa rajoissa vankilan järjestyksen tai turvallisuuden 
ylläpitämiseksi antamaa kehotusta tai käskyä. 

 

2 § Vankilan alueella liikkuminen 

 
Vanki saa liikkua ja oleskella hänelle määrätyllä toiminta- ja 
työpaikalla, omalla asuinosastollaan sekä ulkoiluun, ruokailuun ja 
vapaa-aikaan määrätyssä paikassa aikoina, jotka ilmenevät osaston 
päiväjärjestyksestä. 
 
Muualla vankilassa tai sen alueella liikkuminen on ilman lupaa 
kielletty. Tämän määräyksen rikkomisesta voidaan määrätä 
kurinpitorangaistus. 

 

3 § Pukeutuminen vankilan alueella  

 

Vangin tulee olla asianmukaisesti pukeutunut vankilan alueella.  

 

4 § Tilojen lukittuna pitäminen ja vahvuustarkastukset 

 
Sellien ovet ovat lukittuina päiväjärjestyksessä määrättyinä aikoina. 
Vangin tulee olla osastoa suljettaessa ole omassa sellissään tai 
muussa vahvuustarkastukselle osoitetussa paikassa. 
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Vanki on velvollinen sulkemaan ja lukitsemaan sellinsä oven sieltä 
poistuessaan. 

5 § Työ- ja vapaa-ajan toiminnat 

 
Työtoimintaa vankilassa järjestetään seuraavasti: puolustusvoimien 
pyykkihuolto (viikkaamo ja rukkasverstas), ompelimo, alihankintatyöt, 
siivoustehtävät, pihatyöt ja keittiötyöt. Vankilassa voi lisäksi suorittaa 
opintoja peruskoulussa, lukiossa ja Valma-opinnoissa. 
 
Vapaa-ajalla on mahdollisuus osallistua erilaiseen toimintaan: 
hengelliset tilaisuudet, liikunta- ja kuntosali sekä kirjasto. 
 
Vankilan kirjasto on avoinna osaston päiväjärjestyksessä 
ilmoitettuna ajankohtana ja vangilla on mahdollisuus päästä 
kirjastoon vähintään kerran viikossa. 
 
Vapaa-ajan toiminnot määritellään tarkemmin oman asunto-osaston 
päiväjärjestyksessä. 

 

6 § Laitosmyymälässä asiointi 

 
Jos vangilla ei ole mahdollisuutta mennä itse laitosmyymälään, 
hänen ostoksensa hoidetaan tilauslistalla ja asiaa hoitava virkamies 
toimittaa tilatut tavarat hänelle. Vanki suorittaa maksun 
maksukortillaan maksupäätteellä. 
 
Laitosmyymälässä asioinnin tarkemmat ajankohdat ilmenevät 
osaston päiväjärjestyksestä. 

 

7 § Tapaamiset 

7.1 § Valvotut tapaamiset 

 
Valvotut tapaamiset järjestetään parittomina viikkoina lauantaisin ja 
parillisina viikkoina sunnuntaisin. Tapaamiset ovat 45 minuutin 
mittaisia ja ne alkavat klo 10:00, klo 11:00 ja klo 12:00. Valvottuja 
tapaamisia järjestetään lisäksi arkipyhinä lukuun ottamatta juhannus- 
ja jouluaattoa. Erityisestä syystä tapaaminen voidaan järjestää 
muulloinkin. 
 
Tapaaminen on haettava tapaamista edeltävään tostaihin mennessä 
valvomoon osoitetulla asiointilomakkeella, missä on ilmoitettu 
tapaajien nimet ja syntymäajat. Vankia voivat tulla tapaamaan 
puoliso ja samaan perhekuntaan kuuluvat lapset tai enintään kaksi 
muuta tapaajaa sekä kaksi lasta. 
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Tapaaja ja vanki eivät saa pitää muistiinpanovälineitä tai välittää 
kirjallisia viestejä ilman henkilökunnan lupaa.   
 
Vanki ja tapaaja eivät saa koskettaa toisiaan tapaamisen aikana.  
 
Mikäli vanki rikkoo järjestyssäännössä määriteltyjä tapaamisen 
ehtoja, hänelle voidaan määrätä asiasta kurinpitorangaistus.  

 

7.2 § Lapsitapaamiset 

 
Vangille voidaan myöntää lupa alle 15-vuotiaan lapsen tapaamiseen 
siihen soveltuvassa tilassa, jos tapaaminen on tarpeen vangin ja 
lapsen yhteyksien ylläpitämiseksi, eikä tapaaminen ole lapsen edun 
vastaista. 
 
Tapaamista haetaan henkilökunnalta saatavalla lomakkeella. 
Tapaaminen kestää pääsääntöisesti 45 minuuttia, mutta 
erityistilanteissa tapaamisaika voi olla enintään 1,5 tuntia. 
 
Tapaaminen on valvottu. 

 

7.3 § Valvomattomat tapaamiset 

 
Valvomattoman tapaamisen ajankohta varataan osaston vartijalta. 
Tapaamista haetaan lomakkeella, joka on jätettävä osaston 
esimiehen käsiteltäväksi kaksi viikkoa ennen suunnitellun 
tapaamisen ajankohtaa.  
 
Valvomattomia tapaamisia järjestetään maanantaina, keskiviikkona 
ja torstaina klo10:00 – 14:00, sekä lauantaina ja sunnuntaina klo 
9:30 – 13:00. Tapaaminen voidaan erityisestä syystä järjestää myös 
muuna aikana.  

 

7.4 § Yhteydenpito videoyhteyden välityksellä 

 
Vangille voidaan myöntää lupa yhteydenpitoon videoyhteyden 
avulla. Tapaamista videoyhteyden välityksellä haetaan erillisellä 
lomakkeella, joka palautetaan oman asunto-osaston 
valvontahenkilökunnalle. Videoyhteyden välityksellä järjestettävä 
tapaaminen kestää 30 minuuttia ja tapaamiset järjestetään parillisina 
viikkoina lauantaisin ja parittomina viikkoina sunnuntaisin. 
Tapaamiset alkavat klo 8:45 ja klo 9:20. 
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Vanki ei saa pitää muistiinpanovälineitä tai välittää kirjallisia viestejä 
ilman henkilökunnan lupaa. Vangille voidaan määrätä 
kurinpitorangaistus tämän määräyksen rikkomisesta.  

 

7.5 § Tavaroiden vastaanottaminen tapaamisten yhteydessä 

 
Vanki voi ottaa vastaan ja luovuttaa vähäisen määrän tavaraa 
tapaamispäivänä. Tavaroiden luovuttaminen ja vastaanottaminen 
tapahtuu aina henkilökunnan valvonnassa. 
 
Vastaanotettavan omaisuuden laatua ja määrää arvioitaessa otetaan 
huomioon omaisuuden hallussapidosta järjestyssäännön 11§:ssä 
mainitut seikat, sekä vankilan säilytystilojen rajallisuus ja tavaroista 
aiheutuva palokuorma. 

 

8 § Puhelimen käyttö  

 
Osastojen puhelimet ovat käytettävissä päivittäin järjestyssäännön 
Vankilan osastot –kohdassa (12 §) määriteltyinä aikoina. Puhelujen 
määrää rajoittaa käytettävissä olevien puhelinlaitteiden määrä ja 
päiväjärjestyksessä käytettävissä oleva aika.  
 
Jokainen vanki saa puhelimeen tunnukset, jotka ovat ainoastaan 
henkilökohtaiseen käyttöön. Tunnuksia ei saa luovuttaa toisen 
henkilön käyttöön. 
 
Puhelimen käytön ehtona on, että vanki ilmoittaa henkilökunnalle 
etukäteen numerot ja henkilöt tähän varatulla lomakkeella. Numerot, 
joita voi olla enintään 20, tallennetaan puhelinjärjestelmään. 
 
Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus, mikäli hän antaa 
virheellistä tietoa puhelinnumeroista tai puhelun vastaanottajista, 
luovuttaa henkilökohtaiset tunnukset toisen henkilön käyttöön, taikka 
käyttää toisen henkilökohtaisia tunnuksia. 

 

9 § Postin lähettäminen 

 
Mikäli vanki yrittää kuljettaa, tai antaa toisen vangin kuljetettavaksi 
kirjeen tai muun postilähetyksen tai viestin ohi vankilan postin 
tarkastuksen, asiasta voidaan määrätä hänelle kurinpitorangaistus. 
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10 § Tupakointi ja siisteys 

 
Tupakointi muualla kuin sellissä, ulkoilussa tai tupakointiin erityisesti 
osoitetussa paikassa on kiellettyä. Sellin ovi on pidettävä kiinni 
tupakansavun leviämisen estämiseksi sellistä osaston käytävälle. 
Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus, mikäli hän toimii 
määräyksen vastaisesti. 
 
Sellikalustuksen järjestystä ei saa muuttaa ilman 
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen lupaa. Tavaroiden tulee olla 
säilytettyinä kaapeissa ja muissa säilytystiloissa. 
 
Kuvia, julisteita ja muita esineitä saa kiinnittää ainoastaan sellin 
seinällä olevaan kiinnitysalustaan. Vangille voidaan määrätä 
kurinpitorangaistus, mikäli hän kiinnittää niitä muualle sellissään. 
 
Sähkölaitteista on katkaistava virta sellistä poistuttaessa. 

 

11 § Omaisuuden hallussapito  

11.1 § Esineet ja aineet, joiden hallussapito voidaan evätä  

 
Vankeuslain 9 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan (tutkintavankeuslain 
5 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan) mukaan esineen tai aineen 
hallussapito voidaan evätä, jos siitä aiheutuu vaaraa henkilön 
turvallisuudelle. Tällaisia ovat ampuma-, terä- ja lyömäaseiden, 
räjähdysaineiden ja kaasusumuttimien lisäksi muun muassa 
ponnekaasulliset aerosolivalmisteet ja myrkyt. Vaaraa aiheuttavia 
aineita ovat myös kemikaalit, joiden aineyhdiste mahdollistaa 
räjähdysaineiden valmistamisen, kuten esimerkiksi vetyperoksidia 
sisältävät hiusvärit. 
 
Vankeuslain 9 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdan (tutkintavankeuslain 
5 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdan) mukaan esineen tai aineen 
hallussapito voidaan evätä, jos se erityisesti soveltuu omaisuuden 
vahingoittamiseen. Tällaisia ovat muun muassa omaisuuden 
hajottamiseen soveltuvat työkalut. 
 
Vankeuslain 9 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan (tutkintavankeuslain 
5 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan) mukaan esineen tai aineen 
hallussapito voidaan evätä, jos sen hallussapidosta vankilan tai 
vankilan osaston olosuhteet ja valvonnan aste huomioon ottaen 
aiheutuu erityistä haittaa vankilan yleiselle järjestykselle. Tällaisia 
ovat muun muassa: 
 
1) tiedon tallentamiseen soveltuvat laitteet. Tällaisia laitteita ovat 
muun muassa tietokoneet, kamerat, videokamerat, MP3-soittimet ja 
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osa pelikonsoleista. Kiellettyjä ovat kovalevyn sisältävät laitteet sekä 
erilliset muistit.  
 
2) sähköisen viestinnän välityksellä yhteydenpidon mahdollistavat 
laitteet. Tällaisia laitteita ovat muun muassa tietokoneet, 
matkapuhelimet ja osa pelikonsoleista. Kiellettyjä ovat myös esineet, 
joita käytetään sähköisen yhteyden muodostamiseen sekä esineet, 
joiden käyttö liittyy kiinteästi sähköisessä viestinnässä käytettäviin 
laitteisiin. 
 
3) laitteet, jotka soveltuvat viranomaisten radioliikenteen kuunteluun 
ja seurantaan tai muuten viranomaisten toiminnan tarkkailuun. 
Tällaisia ovat muun muassa radiopuhelimet ja radioliikenteen 
ilmaisimet. Kiellettyjä ovat myös kiikarit ja muut tarkkailuun 
soveltuvat optiset laitteet. 
 
4) esineet, joista aiheutuu siisteys- tai terveyshaittaa tai palovaaraa. 
Tällaisia ovat muun muassa tatuointivälineet, eläimet, kasvit ja 
kynttilät. 
 
5) muulla tavoin vankilan yleistä järjestystä haittaavat esineet. 
Tällaisia ovat muun muassa kamppailu- ja karkaamisvälineet, 
asejäljitelmät sekä rikollisten järjestöjen ja ryhmien tunnuksilla 
varustetut esineet.  
 
Vankeuslain 9 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan (tutkintavankeuslain 
5 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan) mukaan esineen tai aineen 
hallussapito voidaan evätä, jos sitä ei voida ilman kohtuutonta vaivaa 
tai sitä vahingoittamatta tarkastaa. Tällaisia ovat muun muassa 
vankilan ulkopuolelta tuotavat hygienia- ja kosmetiikkatuotteet, 
elintarvikkeet sekä tupakkatuotteet. Mikäli vanki ottaa kyseisiä 
tuotteita mukaansa laitoksen ulkopuolelle, niitä ei anneta hänen 
haltuunsa laitokseen palattuaan. Haltuun annettavien esineiden on 
oltava rakenteeltaan sellaisia, että ne eivät ole omiaan soveltumaan 
kiellettyjen esineiden tai aineiden kätkemiseen. 
 
Vankeuslain 9 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan (tutkintavankeuslain 
5 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan) mukaan esineen tai aineen 
hallussapito voidaan evätä, jos sitä käytetään tai on perusteltua 
syytä epäillä, että sitä tullaan käyttämään rikoksentekovälineenä. 
Tällainen tilanne voi olla muun muassa se, että vanki käyttäisi 
hallussaan olevaa kirjoituskonetta asiakirjojen väärentämiseen ja 
petosten tekemiseen. 
 
Vankeuslain 9 luvun 1 §:n 1 momentin 6 kohdan (tutkintavankeuslain 
5 luvun 1 §:n 1 momentin 6 kohdan) mukaan esineen tai aineen 
hallussapito voidaan evätä, jos vankila on hankkinut vastaavan 
esineen vangin käyttöön. Tällaisia ovat muun muassa asuinhuoneen 
varustukseen kuuluvat esineet sekä muut vankilan vankien käyttöön 
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hankkimat esineet, mikäli vangilla on tosiasiallinen mahdollisuus 
esineen käyttämiseen. 
 
Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus, mikäli hänen 
hallustaan löydetään edellä mainittuja esineitä tai aineita. 

 

11.2 § Esineen ja aineen hallussapitoon liittyvät muut seikat 

 
Vanki voi saada haltuunsa vain kohtuullisen määrän henkilökohtaista 
omaisuutta. Haltuun annettavien käyttöesineiden määrän tulee olla 
sellainen, että ne mahtuvat säilytettäväksi sellin säilytystiloihin niille 
varatuille paikoille.  
 
Sähkölaitteen haltuun antamisen edellytyksenä on, että laite on 
tyyppihyväksytty (CE-merkintä), se on ehjä ja että siinä on 
tunnistenumero. 
 
Esineeseen tarkastuksen yhteydessä kiinnitettyjä sinettejä ei saa 
irrottaa tai vahingoittaa. Vangille voidaan määrätä 
kurinpitorangaistus sinettien irrottamisesta tai vahingoittamisesta. 
 
Luvallisten esineiden muuttaminen väkivallantekoihin paremmin 
soveltuviksi on kiellettyä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi lyömäaseeksi 
soveltuvan esineen valmistamista tai hammasharjan teroittamista. 
Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus, mikäli hänen 
hallustaan löydetään kyseisiä esineitä. 
 
Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus siitä, mikäli hän yrittää 
kuljettaa luvattomia tavaroita vankilaan tarkastusta välttäen. 
 
Haltuun annetaan kerralla enintään yhteensä 30 kappaletta kaikkia 
tallenteita (muun muassa cd-, dvd-, blu-ray-levyt sekä 
pelikonsolipelit) ja 5 kappaletta kirjoja sekä 5 kappaletta lehtiä. 
 
Omaisuuden hallussapitoa koskevat määräykset eivät koske niitä 
esineitä ja aineita, jotka on annettu vangin haltuun ennen 
järjestyssäännön voimaantuloa. Mikäli vanki siirtyy toiseen 
vankilaan, tällöin noudatetaan siellä siirron ajankohtana 
voimassaolevaa järjestyssääntöä. 

 

12 § Vankilan osastot 

 
Pyhäselän vankilassa on seuraavat osastot: 
 
MOS1 VV, 14 vankipaikkaa miehille (päihteetön avo-osasto) 
MOS2 VV, 15 vankipaikka miehille 
MOS3 TV, 15 vankipaikkaa miehille 
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MOS4 VV, 15 vankipaikkaa miehille 
OS 5 TV, 10 vankipaikkaa miehille (suljettu osasto, 

ensisijaisesti tutkinnallisista syistä erillään pidettäville 
tutkintavangeille) 

NOS1 TV, 7 vankipaikkaa naisille 
NOS2 VV, 10 vankipaikkaa naisille 
Vastaanotto Matkasellit ja yksi inva-selli 
 
Naisten ja miesten asunto-osastoilla on osastokohtaiset yhteiset 
oleskelu-, keittiö- ja suihkutilat. Nais- ja miesosastoilla puhelut 
voidaan suorittaa osastojen ollessa auki. 
 
Osasto 5:lla ja vastaanotossa soittoaika on pääsääntöisesti 
arkipäivisin klo 11:30-14:00 välisenä aikana tai henkilökunnan 
kanssa erikseen sovittuna aikana.  

 

13 § Päihteiden käyttö ja lääkkeet 

 
Päihdetestin manipuloinnista tai sen yrittämisestä voidaan määrätä 
kurinpitorangaistus. 
 
Vanki ei saa käyttää, eikä hänellä saa olla hallussaan lääkkeitä ilman 
Vankiterveydenhuollon yksikön lääkärin lupaa. Lääkkeet on 
säilytettävä niitä varten tarkoitetuissa doseteissa ja pusseissa, tai 
muissa alkuperäispakkauksissaan ja käyttämättömät lääkkeet on 
palautettava. Vanki ei saa luovuttaa hänelle määrättyjä lääkkeitä 
toiselle vangille. Näiden järjestyssäännön määräysten rikkomisesta 
voidaan määrätä kurinpitorangaistus.  

 

14 § Voimaantulo 

 
Tämä järjestyssääntö tulee voimaan 23.12.2019 ja kumoaa 
10.5.2019 voimaan tulleen järjestyssäännön. 
 
 Kuopiossa 23. joulukuuta 2019 
 
Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue 
 
 
 
 
Mika Antikainen  Pentti Niemelä 
 aluejohtaja   lakimies 
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