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1 § Yleistä 

 
Järjestyssääntö sisältää vankeuslakia ja sen 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 ja oheisesta karttaliitteestä (liite 1).  
 
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 § Vahvuustarkastus 

 
Vankilassa muilla osastoilla kuin rivitalolla vahvuustarkastukset 
kuulutetaan. Vahvuustarkastuksen aikana vangin tulee olla omassa 
sellissään. Vahvuustarkastusten tarkemmat ajankohdat ilmenevät 
päiväjärjestyksestä. 
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Rivitalolla vahvuustarkastukset ovat päiväjärjestyksessä 
määriteltyinä ajankohtina ja tällöin vangin tulee olla omassa 
asuinhuoneistossaan. Rivitalolla asuvien vankien tulee ilmoittautua 
vankilan päivystyksessä päiväjärjestyksessä tarkemmin mainittuina 
ajankohtina. 

 

5 § Vankilan toiminnot  

 
Vankilassa järjestetään rangaistusajan suunnitelman tavoitteiden 
toteutumista tukevaa työkykyä ja -valmiuksia parantavaa työ- ja 
muuta toimintaa. Lisäksi vankilassa voi opiskella ja osallistua 
ryhmämuotoisena tai yksilötyönä toteutettavaan kuntoutukseen. 
Vangille voidaan antaa lupa avolaitostyöhön. 
 
Hengellistä toimintaa järjestetään erillisen viikko-ohjelman 
mukaisesti viikoittain. 
 
Vapaa-aikana vangeilla on mahdollisuus ulkoilla, kuntoilla tai viettää 
aikaa vapaa-ajan viettoon varatuissa tiloissa. Vankila voi järjestää 
vankilan ulkopuolisia retkiä ja liikuntavuoroja.  
 
Vankilassa on oma kirjasto, jonka palveluiden käyttö on mahdollista 
useana päivänä viikossa päiväjärjestyksessä tarkemmin 
määriteltyinä aikoina. 

 

6 § Tavaroiden hankkiminen 

 
Vangilla on mahdollisuus hankkia tupakkaa, elintarvikkeita ja muuta 
henkilökohtaiseen käyttöön sopivaa tavaraa kuten hygieniatuotteita 
tilauslistalla ulkopuoliselta kauppiaalta kerran viikossa osaston 
päiväjärjestyksessä ilmoitettuna päivänä. Muista mahdollisista 
hankinnoista on sovittava erikseen henkilökunnan kanssa. 
 
Rivitalolla asuvilla vangeilla on lisäksi mahdollisuus toiseen 
kauppapäivään erikseen ilmoitettuna ajankohtana omaehtoisen 
ruokailun turvaamiseksi. Opinto-, siviili- ja avolaitostyön 
lupaehdoissa määritellään erillinen kauppapäivä tai kauppapäivät 
ostosten tekemiseksi. 
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7 § Tapaamiset 

 
7.1 § Valvotut tapaamiset 

 
Valvottuja tapaamisia järjestetään lauantaisin, sunnuntaisin ja 
arkipyhinä. Tapaamiset on kunakin päivänä jaettu kahteen ryhmään 
(tapaamisryhmä I ja tapaamisryhmä II). Tapaamisryhmä I:n 
tapaamisaika on 10:30 – 11:55 ja tapaamisryhmä II:n tapaamisaika 
12:05 – 13:30. Tapaamiset järjestetään rivitalon tapaamistilassa. 
 
Vanki täyttää tapaamislomakkeen ja toimittaa sen vankilan osaston 
toimistoon viimeistään tapaamista edeltävänä torstaina klo 18.00 
mennessä ja arkipyhien edellä tapaamista edeltävänä arkipäivänä 
klo 12.00 mennessä. Vanki huolehtii itse tapaamisajankohdan 
ilmoittamisesta tapaajilleen. 
 
Kaikki vangin/perheen lapset sekä puoliso pääsevät kerralla samaan 
tapaamiseen heidän lukumäärästään riippumatta. Muiden tapaajien 
lukumäärää yhtä tavattavaa vankia kohden ei ole rajoitettu, mutta 
sitä voidaan tarvittaessa rajata tilojen käydessä ahtaiksi.  

 

7.2 § Valvomattomat tapaamiset  

 
Valvomattomia tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan joka päivä ja 
ne alkavat klo 17.00 – 20.00 ja päättyvät viimeisenä 
tapaamispäivänä viimeistään klo 15.00. Erikseen voidaan sopia 
poikkeuksellisesta alkamis- tai loppumisajasta.  
 
Valvomatonta tapaamista haetaan lomakkeella, joka jätetään 
ensimmäisellä kerralla sosiaalityön erityisohjaajalle ja 
jatkohakemukset päivystykseen. Tapaamista on haettava hyvissä 
ajoin ennen toivottua tapaamisajankohtaa. Tapaamisajankohta 
varataan aina päivystyksestä.  

 

7.3 § Yhteydenpito videoyhteyden välityksellä 

 
Vangille voidaan myöntää lupa käyttää vankien käyttöön tarkoitettua 
vankilan tietokonetta yhteyden pitämiseksi läheisiinsä (ns. Skype-
tapaaminen). Lupa anotaan kirjallisesti lomakkeella jokaista 
käyttötarkoitusta varten erikseen.  
 
Lupa voidaan myöntää kerran viikossa 45 minuutiksi kerrallaan. 
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7.4 § Tavaroiden vastaanottaminen tapaamisten yhteydessä 

 
Tapaamisen yhteydessä voidaan vastaanottaa ainoastaan vähäinen 
määrä tavaraa. Mahdolliset tavaran luovutukset tapaajan ja vangin 
välillä on tapahduttava aina laitoksen henkilökunnan kautta. Vangille 
voi tuoda avaamattomissa kaupan alkuperäispakkauksissa tupakkaa 
sekä vaatteita ja henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua muuta 
tavaraa vankilassa käytettäväksi. Sallittu määrä tavaraa on yksi 
tavallinen (enintään 30 litran) muovikassillinen. 

 
Tapaaja jättää kaikki vangille tuomansa vaatteet, tupakkatuotteet ja 
muut tavarat valvontahenkilökunnalle tarkastettavaksi tapaamiseen 
saapuessaan ilmoittautumishetkellä. Tapaaja ei saa luovuttaa, eikä 
vanki vastaanottaa mitään tavaraa tai tuotteita suoraan ilman, että 
henkilökunta tarkastaa ne ensin ja antaa ne vangin haltuun.  

 

8 § Tupakointi ja siisteys 

 
Tupakointi muualla kuin tupakointiin erityisesti osoitetussa paikassa 
on kiellettyä. Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus, mikäli 
hän toimii määräyksen vastaisesti.  
 
Asuinhuoneen kalustuksen järjestystä ei saa muuttaa ilman 
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen lupaa. Tavaroiden tulee olla 
säilytettyinä kaapeissa ja muissa säilytystiloissa.  

 
Kuvia, julisteita ja muita esineitä saa kiinnittää ainoastaan 
asuinhuoneen seinällä olevaan kiinnitysalustaan. Vangille voidaan 
määrätä kurinpitorangaistus, mikäli hän kiinnittää niitä muualle 
asuinhuoneessa.  

 
Sähkölaitteista on katkaistava virta asuinhuoneesta poistuttaessa. 

 

9 § Omaisuuden hallussapito 

 
9.1 § Esineet ja aineet, joiden hallussapito voidaan evätä 

 
Vankeuslain 9 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 



7 
 

räjähdysaineiden valmistamisen, kuten esimerkiksi vetyperoksidia 
sisältävät hiusvärit. 
 
Vankeuslain 9 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 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) Kuvaamisen mahdollistavat laitteet. Tällaisia ovat muun muassa  
kamerat ja videokamerat; 
 
2) 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; 
 
3) Esineet, joista aiheutuu siisteys- tai terveyshaittaa tai palovaaraa. 
Tällaisia ovat muun muassa tatuointivälineet, eläimet, kasvit ja 
kynttilät; 
 
4) 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 mukaan esineen tai 
aineen hallussapito voidaan evätä, jos sitä ei voida ilman 
kohtuutonta vaivaa tai sitä vahingoittamatta tarkastaa. 
 
Vankeuslain 9 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 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 hankkimat esineet, mikäli vangilla on tosiasiallinen 
mahdollisuus esineen käyttämiseen. 
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Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus, mikäli hänen 
hallustaan löydetään edellä mainittuja esineitä tai aineita. 

 

9.2 § 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 asuinhuoneen 
säilytystiloihin niille varatuille paikoille. 
 
Vangin haltuun voidaan antaa matkapuhelin ja/tai tietokone, jos hän 
on saanut luvan niiden käyttämiseen ja hallussapitoon. Muussa 
tapauksessa kyseiset laitteet ovat kiellettyjä, kuten myös lisälaitteet 
ja apuvälineet, joita käytetään internetyhteyden muodostamiseen. 
Vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus edellä mainittujen 
esineiden luvattomasta hallussapidosta. 
 
Pelikonsoleilla tai muilla laitteilla ei saa muodostaa internetyhteyttä, 
vaikka laite sen mahdollistaisi. Luvattoman internetyhteyden 
muodostamisesta voidaan määrätä kurinpitorangaistus. 
 
Sähkölaitteen haltuun antamisen edellytyksenä on, että laite on 
tyyppihyväksytty (CE-merkintä), se on ehjä ja että siinä on 
tunnistenumero. 
 
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. 
 
Vangin on vankilaan tavaraa tuodessaan esitettävä tuomansa 
tavarat henkilökunnalle. Vangille voidaan määrätä 
kurinpitorangaistus siitä, mikäli hän yrittää kuljettaa luvattomia 
tavaroita vankilaan tarkastusta välttäen. 
 
Haltuun annetaan kerralla enintään yhteensä 50 kappaletta kaikkia 
tallenteita (muun muassa cd-, dvd-, blu-ray-levyt sekä 
pelikonsolipelit) ja 10 kappaletta kirjoja sekä 20 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. 

 



9 
 

10 § Vankilan osastot 

 
 Satakunnan vankilan Huittisten osastolla on asteeltaan ja 
toiminnoiltaan erilaisia osastoja. 

 
Huittisten osastolla on asuinosasto (päätalo), jossa on 
asuinkerrokset 1., 2., 3. ja 4. sekä vankien asumiskäytössä 
rivitalohuoneistoja ns. vapaamman asumisen yksikössä, joka on 
oma erillinen asuinosastonsa. Päätalon asuinosaston 2. kerros 
muodostaa toiminnoiltaan muuta asuinosastoa rajatumman ns. 
intensiivisen tulo- ja retkahdusosaston (Intro-osasto). 
 

11 § 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 alkuperäispakkauksissa, ja käyttämättömät lääkkeet on 
palautettava. Vanki ei saa luovuttaa hänelle määrättyjä lääkkeitä 
toiselle vangille. Näiden järjestyssäännön määräysten rikkomisesta 
voidaan määrätä kurinpitorangaistus. 

 

12 § Voimaantulo 

 
Tämä järjestyssääntö tulee voimaan 2.12.2019 ja kumoaa 1.12.2017 
voimaan tulleen järjestyssäännön.  

 
 

Tampereella 29.11.2019 
 
 
 

Aluejohtajan sijaisena, 
talouspäällikkö    Petteri Kaleva 

 
 
 
 

Lakimies     Heidi Ravinen 
 
 

LIITTEET  Kartta sallituista liikkuma- ja ulkoilualueista (liite 1) 
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