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1 § ALLMANT

Ordningsstadgan preciserar bestämmelserna i fängelselagen och övriga bestämmelser och 
föreskrifter som utfärdats med stöd av dem. Den innehäller föreskrifter om vistelse i 
fängelseomrädet, läsning av utrymme, avdelningar, besök, användning av telefon, fritid och innehav 
av egendom samt om andra motsvarande enskilda omständigheter relaterade tili upprätthällandet av 
ordningen och anordnandet av verksamhet vid fängelset.

Varje fänge ska iaktta fängelsets ordningsstadga. En fänge kan päföras disciplinstraff för brott mot 
ordningsstadgan, förutsatt att det i ordningsstadgan uttryckligen nämns att disciplinstraff kan 
päföras för det aktuella brottet.

En fänge kan ocksä päföras disciplinstraff om hän inte iakttar en uppmaning eller order som en 
tjänsteman vid Brottspäfölj dsmyndigheten ger inom ramen för sin behörighet i syfte att upprätthälla 
ordningen eller säkerheten i fängelset. En sädan uppmaning eller order kan tili exempel handia om 
att iaktta en bestämmelse i ordningsstadgan.

2 § VISTELSE I FANGELSEOMRÄDET

En fänge fär röra sig och vistas pä en föreskriven verksamhets- och arbetsplats, pä 
boningsavdelningama samt pä vissa ställen avsedda för motion, mältider och fritid vid de tider som 
framgär av avdelningens dagordning och den bifogade kartbilagan. Det är förbjudet att vistas i 
andra fangelseutrymmen eller omräden utan särskilt beviljat tillständ.

Fängar som bor i radhuset fär inte vistas i bostadsavdelningen i huvudhuset, med undantag för 
avtalade besök hos tjänstemän samt sjukdoms- och nödfall. Pä motsvarande sätt fär fängar som bor i 
bostadsavdelningen i huvudhuset inte vistas i radhusomrädet annat än under oövervakade och 
övervakade besök. Fritidsaktivitetema för fängar som bor i radhuset utförs innanför nätstängslet i 
fritidsbaracken och i biblioteket under de tider som anges i dagordningen.

Fängar som är placerade pä den s.k. ankomst- och äterfallsavdelningen har inte rätt att röra sig i 
andra bostadsavdelningar än den egna, det vill säga pä andra väningen. Fängama pä andra 
avdelningar har inte rätt att tillbringa sin tid pä andra väningen eller besöka cellema pä andra 
väningen.

En fänge som olovligen rör sig i förbjudet omräde kan päföras disciplinstraff.

3 § KLÄDSEL PÄ FÄNGELSEOMRÄDET

En fänge ska vara sakligt klädd pä fängelseomrädet. ETnder arbets- och verksamhetstid är en fänge 
skyldig att under arbete och verksamhet använda skyddsutrustning och skyddskläder som 
personalen förordnat.

Disciplinstraff kan päföras för osaklig klädsel.
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4 § LÄSNING AV LOKALER OCH NÄRVAROKONTROLLER

En fänge är skyldig att läsa dörren tili boningsrummet (= cellen) och de läsförsedda skäp när 
boningsrummet lämnas. Fängen ska ha med sig nycklama tili boningsrummet och skäpet vid 
vistelse i fängelset utanför boningsrummet. Nycklama fär inte fbras bort frän fangelseomrädet.

Pä anstalten utförs närvarokontroll vid de tider som anges i dagordningen, varvid fängen ska vara i 
sitt eget bostadsrum. Närvarokontroller kan ocksä utföras vid andra tider enligt personalens 
bedömning, varvid fängen efter meddelande eller uppmaning utan dröjsmäl ska gä tili sitt egen 
bostad. Det är tillätet att lämna boningsmmmet fÖrst efter meddelande om att närvarokontrollen 
slutforts.

I radhuset börjar dagen självständigt vid den tid som anges i dagordningen. Morgonanmälan sker i 
fangelsets jour vid den tid som anges i dagordningen. Kvällskontroll utförs vid den tid som anges i 
dagordningen, varvid fängen ska vara i sin bostad. Närvarokontroller kan ocksä utföras vid andra 
tider, varvid fängen efter uppmaning utan dröjsmäl ska gä tili sin bostad. Det är tillätet att lämna 
bostaden först efter meddelande om att närvarokontrollen slutförts.

En fänge som inte iakttar de bestämmelser som meddelats om närvarokontroll kan päföras 
disciplinstraff.

5 § DELTAGANDE I VERKSAMHET OCH FRITIDSAKTIVITETER

Fängelset organiserar arbetsverksamhet och verksamhet som stöder uppnäendet av planens mäl och 
förbättrar arbetsförmägan och arbetsfärdigheterna. Dessutom kan en fänge studera och delta i 
grupprehabilitering eller individuell rehabilitering. Det är möjligt att arbeta utanför fängelset med 
ett tillständ för öppenanstaltsarbete eller civilt arbete.

Under fritiden har fängarna möjlighet att vara ute, motionera eller vistas i de lokaler som reserverats 
för fritidsaktiviteter. Fängelset kan ordna utflykter och motionsturer utanför fängelset.

Andlig verksamhet anordnas enligt ett separat veckoprogram.

Fängelset har ett eget bibliotek, vars tjänster kan användas under de tider som anges i dagordningen. 
De särskilda anvisningarna om användningen av biblioteket ska iakttas.

6 § INKÖP

En fänge har möjlighet att köpa livsmedel och andra varor för personligt bmk av en utomstäende 
köpman pä en beställningslista minst en gäng i veckan pä den dag som anges i avdelningens 
dagordning. Andra möjliga inköp ska avtalas separat med personalen.

Ordningsstadga för Satakunta fängelse avdelningen i Vittis 4(11)



De fängar som bor i radhuset har ocksä möjlighet tili en andra butiksdag vid en separat angiven tid 
för att säkerställa självständiga mältider. I tillständsvillkoren för studier, civilt arbete och 
öppenanstaltsarbete kan fastsläs en särskild butiksdag eller butiksdagar för inköp.

7 §BESÖK

7.1 § Övervakade besök

Övervakade besök ordnas lördagar, söndagar och söckenhelger. Besöken under respektive dag är 
indelade i tvä grupper (besöksgrupp I och besöksgrupp II). Besökstiden för besöksgrupp I är 10.30- 
11.55 och besökstiden för besöksgrupp II är 12.05-13.30. Besöken ordnas i radhusets besökslokal.

Fängen fyller i en besöksblankett och lämnar in den tili fängelseavdelningens kansli senast kl. 18.00 
torsdagen före besöket och vid besök pä söckenhelger föregäende vardag kl. 12.00. Pä 
besöksblanketten anmäler fängen skriftligt namnen pä de besökare som kommer pä lördagen eller 
söndagen samt vilken besöksgrupp som ansöks. Besökama antecknas i besökarregistret.

En fänge kan ha ett möte per dag och hän informerar själv besökama om besökstiden. Antalet 
besökare per fänge som besöks är inte begränsat, men kan begränsas om lokalema blir för tränga. 
Besökare anmäler sig tili vaktema i radhusets besökslokal. En fänge meddelas om ett besök först 
när besökaren har anmält sig. Besökamas skick granskas och berusade personer fär inte komma pä 
besök. Vid ett övervakat besök fär fängen inte avlägsna sig samtidigt med besökaren, utan 
besökama avlägsnar sig först och först därefter fängama.

Eventuell överlätelse av varor mellan besökare och en fänge ska ske via anstaltspersonalen.

Om en fänge bryter mot besöksvillkoren, kan fängen med anledning av detta päföras disciplinstraff.

7.2 § Oövervakade besök (= familjebesök)

Avdelningen i Vittis vid Satakunta fängelse har tvä besökslokaler/radhuslägenheter för s.k. 
familjebesök. Besök ordnas efter behov varje dag och de börjar kl. 17.00-20.00 och slutar den sista 
besöksdagen senast klockan 15.00. Det är möjligt att separat komma överens om en avvikande start- 
eller sluttid.

Familjebesök ansöks pä en familjebesöksblankett. Specialvägledaren för socialt arbete och 
brottspäföljdschefen undersöker förutsättningarna för ett besök innan besökstillständ beviljas. Av en 
fänge kan förutsättas parrädgivning innan besökstillständ beviljas.

För mer detaljerade anvisningar om oövervakade besök, se anslagstavlan och ankomstguiden. Som 
bilaga tili det första familj eträffbeslutet fär fängen och fängens besökare mer detaljerade skriftliga 
anvisningar som ska följas under mötet.
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8 § ANVÄNDNING AV TELEFON, DATOR, INTERNET OCH 
SOCIALA MEDIER

En fänge kan inneha egen mobiltelefon som inte har intemetanslutning eller kamera. Egen telefon 
fär innehas kl. 6.20-2L00. Fängelsets biträdande direktör fastställer villkoren för innehav av 
mobiltelefon och andra omständigheter i anslutning tili detta. När en fänge tar en egen mobiltelefon 
i bruk ska hän skriftligen äta sig att iaktta bestämmelsema och villkoren för användningen av 
telefonen. Brott mot bestämmelsema och villkoren för användning av telefon kan leda tili 
användningsförbud för viss tid samt disciplinstraff.

En fänge fär ta sin egen mobiltelefon med pä permission. Tili tillständsvillkoren för civilt arbete, 
studier och öppenanstaltsarbete kan som villkor tilläggas och därmed tillständ beviljas för 
användning av egen telefon (även smarttelefon). Tillständ beviljas av biträdande direktören.

Pä bostadsavdelningama finns korttelefoner tillgängliga för fängama. Telefonema är förbetalda 
korttelefoner, tili vilka abonnemang kan köpas i fängelsets kassa. Användning av korttelefoner är 
tilläten efter morgonkontrollen cirka kl. 6.15 fram tili 22.30. SIM-kortet som är anslutet tili 
telefonkortet är förseglat av personalen. SIM-kortet som är anslutet tili ett telefonkort fär inte 
lösgöras frän kortet och förseglingen skadas.

En fänge beviljas tillständ att använda fängelsets dator med intemetanslutning som är avsedd för 
fängama för att sköta bostads-, arbets-, studie- och andra civilärenden. Tillständ kan ocksä beviljas 
för att hälla kontakt med familjen eller andra närstäende, tili exempel via Skype. Tillständ ansöks 
skriftligt ho s biträdande direktören pä en blankett separat för varje användningsändamäl. Om det 
misstänks att kontakterna äventyrar fängelsets säkerhet, beviljas inget tillständ. I villkoren för 
tillständet defmieras för vilket användningsändamäl fängen använder internet.

Fängen fär inte koppia nägon annan utrustning tili datom än sädan som är avsedd för att spara data. 
I datom fär inte heller andra program installeras eller användas än de som har installerats färdigt i 
datom.
Datom fär inte kontaktas genom nägon som helst extern apparat.

Det är förbjudet att radera webbhistoriken. Webbplatser som inte är relaterade tili användningssyftet 
fär inte besökas enligt tillständsvillkoren.

En fänge kan undantagsvis beviljas tillständ att använda sociala medier, om fängen studerar utanför 
fängelset och studieuppgiftema eller de obligatoriska diskussionsgruppema i anslutning tili 
studiema finns pä sociala medier. I sä fall begränsas användningen av sociala medier tili enbart 
studieändamäl. Fängen anhäller skriftligen om tillständ för att använda internet och separat även för 
sociala medier hos fängelsets biträdande direktör för varje ändamäl. Tillständ att använda internet 
och sociala medier skrivs in i studietillständets villkor. I tillständsvillkoren defmieras för vilket 
ändamäl internet och/eller sociala medier fär användas. Om det misstänks att kontakterna äventyrar 
fängelsets säkerhet, beviljas inget tillständ.

Om en fänge bryter mot ordningsstadgans bestämmelser om användning av dator, internet eller 
sociala medier eller använder dator i strid med det i tillständet angivna ändamälet, kan tillständet 
hävas och/eller fängen päföras disciplinstraff.
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9 § RENLIGHET

Rummets inredning ska följa inventarieförteckningen, och sakema ska förvaras i skäp och andra 
förvaringsutrymmen. I fräga om renlighet ska personalens och de separat uppgjorda instruktionema 
iakttas. Dessa bifogas ordningsstadgan och/eller ankomstguiden. Fängen ska ta hand om 
städningen, renhällningen och hushällsarbetet i sitt bostadsrum.

Bilder, affischer och andra föremäl fär fastas endast pä underlaget för detta ändamäl pä väggen i 
boenderummet. En fänge kan päföras disciplinstraff om hän faster sädant material pä andra ställen i 
boenderummet.

Rökning är förbjuden i fängelsets alla inomhuslokaler med undantag för rese-, isolerings- och 
straffcellema. Rökning är tilläten pä fängelsets innergärd under tider som anges i dagordningen. För 
rökning i cellen, andra inomhuslokaler än rese-, isolerings- och straffcellema eller nägon annanstans 
än pä ett rökställe eller pä natten under tystnad kan päföras disciplinstraff.

10 § INNEHAV AV EGENDOM

10.1 § Föremäl och ämnen som inte överlämnas tili fängar

Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten i fangelselagen kan innehav av ett föremäl eller ämne förvägras, 
om föremälet eller ämnet äventyrar nägons säkerhet. Förutom skjut- och eggvapen, sprängämnen 
och gassprayer omfattar dessa föremäl och ämnen bland annat aerosolfabrikat med drivgas och 
gifter. Dessutom omfattar kategoria kemikalier, vars ämnessammansättning gör det möjligt att 
tillverka sprängämnen, säsom härfärger som innehäller väteperoxid och litiumbatterier. Andra 
förbjudna föremäl är bland annat saxar med vassa spetsar samt injektionsnälar och -sprutor som 
fängelsets hälsovärdspersonal inte gett fängen.

Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i fangelselagen kan innehav av ett föremäl eller ämne förvägras, 
om föremälet eller ämnet i synnerhet lämpar sig för skadegörelse pä egendom. Sädana föremäl är 
bland annat verktyg med vilka egendom kan skadas.

Enligt 9 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i fängelselagen kan innehav av ett föremäl eller ämne förvägras, 
om de medför särskild olägenhet för den allmänna ordningen i fängelset. Sädana olägenheter 
orsakas av bland annat:

1) apparater med vilka det är möjligt att fotografera och filma. Sädana apparater är 
bland annat kameror och videokameror.

2) utrustning med vilken man kan lyssna pä och följa upp myndigheters 
radiokommunikation eller i övrigt observera myndigheters verksamhet. Sädan 
utrustning omfattar bland annat radiotelefoner, detektorer av radiokommunikation 
och hörlurar som fungerar pä radiofrekvenser. Även kikare och annan optisk 
utrustning som lämpar sig för observation är förbjudna.
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3) ämnen och föremäl som orsakar olägenheter för hälsan och renligheten eller som 
utgör en brandsäkerhetsrisk. Sädana är bland annat tatuerings- och 
piercingutrustning, djur och stearinljus.

4) föremäl som pä nägot annat sätt äventyrar den allmänna ordningen i fangelset. 
Sädana är bland annat vapenimitationer, kamp- och flyktredskap och föremäl 
försedda med brottsliga organisationers och gruppers emblem.

Det är förbjudet för en fänge att modifiera föremäl som getts tili dem sä att de bättre lämpar sig för 
väldshandlingar. Med detta avses bland annat att vässa ett föremäl säsom en tandborste för att 
använda den som tillhygge eller att förse en penna med ett handtag.

En fänge kan päföras disciplinstraff om ovan nämnda förbjudna föremäl eller ämnen päträffas hos 
honom.

10.2 § Övriga omständigheter som päverkar överlämnandet av föremäl 
eller ämnen tili fängar

En fänge fär inneha endast ett rimligt antal kläder, bruksföremäl eller annan egendom. Mängden 
egendom som fängen innehar ska vara sädan att den kan förvaras i bostadsrummets 
förvaringsutrymmen, skäp och hyllor.

Ett föremäl lämnas inte tili fängen om ett likadant eller motsvarande föremäl ingär i det av fangelset 
erbjudna bostadsrummets utrustning. Inte heller andra föremäl ges tili fängar om fängelset skaffat 
sädana tili fängama, om fängen har tillgäng tili föremälet.

Boningsrummen är fardigt inredda och egna möbler eller inredningstextilier överlämnas inte tili en 
fänge.

En fänge kan fä tillgäng tili sin egen mobiltelefon och tillständ tili elektronisk kommunikation med 
fängelsets intemetdator (se närmare 8 §). I övrigt är denna utrustning förbjuden, liksom ocksä 
kringutrustning och hjälpmedel som används för uppkoppling pä internet. En fänge kan päföras 
disciplinstraff för otillätet innehav av ovan nämnda föremäl.

Överbelastning av elnätet kan endast i exceptionella fall vara en orsak tili att begränsa överlämnade 
av elapparater. Elapparater fär inte vara päkopplade när de inte används.

10.3 § Kontroll av föremäl och ämnen

En fänge fär inte inneha kosttillskott, vitaminer eller naturprodukter som är i pulver-, piller- eller 
kapselform. En fänge kan endast skaffa ovan nämnda produkter pä ordination av en läkare eller 
sjukskötare inom fänghälsovärden.

Energi- och äterhämtningsprodukter (vätskor och stänger) som ges tili fängama ska vara sä kallade 
färdigprodukter.
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Fängelsepersonalen fär kontrollera alla föremäl som ges tili fängar. När fängar tar med sig föremäl 
tili fängelset ska de visas upp för personalen. Om en fänge försöker föra in föremäl i fängelset förbi 
kontrollen kan hän päföras disciplinstraff.

11 § FÄNGELSETS AVDELNINGAR

Avdelningen i Vittis har en bostadsavdelning (huvudhuset) samt radhuslägenheter i bostadsbruk 
(den s.k. enheten för friare boende). Dessutom har bostadsavdelningen i huvudbyggnaden en s.k. 
ankomst- och äterfallsavdelning med mer begränsade funktioner än den övriga avdelningen. 
Avdelningama har egna dagordningar.

De fängar som bor pä den s.k. ankomst- och äterfallsavdelningen har inte tillständ att besöka de 
andra avdelningamas celler och vice versa. Fängama pä ankomst- och äterfallsavdelningen har inte 
heller i övrigt tillständ att röra sig pä andra avdelningar eller väningar. Fängar i andra avdelningar 
har tillständ att röra sig pä andra väningen endast för att uträtta ärenden hos tjänstemännen eller 
hämta eller retumera en telefon eller när arbetsverksamheten det kräver. Avdelningsköken är 
avdelningsspecifika.

Om en fänge rör sig pä en obehörig plats, pä fel avdelning, kan disciplinstraff päföras.

12 § ANVÄNDNING AV RUS- OCH LÄKEMEDEL

En fänge fär inte inneha, använda eller tillverka alkohol, andra rusmedel eller dopningsmedel enligt 
44 kap. 16 § i strafflagen eller föremäl som är avsedda för användning eller hantering av narkotika. 
En fänge kan päföras disciplinstraff för innehav, användning, förmedling eller tillverkning av ovan 
nämnda ämnen eller föremäl.

En fänge kan päföras disciplinstraff för manipulering eller försök tili manipulering av alkohol- och 
drogtest.

En fänge fär inte inneha läkemedel utan tillständ frän en läkare eller sjukskötare frän 
Hälsovärdsenheten för fängar. Ett disciplinstraff kan päföras för olagligt innehav och annat 
missbruk av läkemedel.
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13 § IKRAFTTRADANDE

Denna ordningsstadga för Satakunta fangelse, avdelningen i Vittis träder i kraft 1.12.2017 och 
ersätter den tidigare ordningsstadgan som trädde i kraft 27.5.2013.

Tammerfors, 7.11.2017

1,
lirsti Krdivajärvi 

Regiondirektör

Om det fmns en konflikt med den ursprungliga finska versionen är den ursprungliga versionen den 
som ska foljas.

Ordningsstadga för Satakunta fangelse avdelningen i Vittis 10(11)



BILAGOR

Bilaga 1 Karta över tillätna omräden
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